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Kongresszus Hannoverben

Ahol a minisztert is megizzasztják
Október utolsó hetében, 

a Postai és Hírközlési Szak- 
szervezetek képviseletében  
Mundruczó Kornál, a Postai 
Dolgozók Szakszervezeté �
nek országos titkára vett 
részt a Német Postás Szak- 
szervezet kongresszusán.

Tapasztalatairól, benyomá�
sairól kérdezem:

— Nagy élmény volt — kezdi 
a válaszadást. — Az egyhetes 
kongresszusra 33 országból 
hívtak vendégeket, az egész 
amerikai kontinensről, Dél-Afri- 
kán keresztül Oroszországig 
bezárólag. A belföldi vendégek 
között volt a tartományi minisz�
terelnök, a szövetségi köztársa�
ság postaügyi minisztere, Han�
nover város főpolgármestere. 
A német parlament pártjainak 
elnökei úgyszintén részt vettek 
a kongresszuson. Kohl kancel�
lár levélben üdvözölte a tanács�
kozást.

A protokoll-listán túl az is je �
lezte, hogy a kongresszus a 
szövetségi köztársaság jelentős 
belpolitikai eseménye, hogy az 
országos rádió- és tévéadók 
naponta több alkalommal fog �
lalkoztak a rendezvénnyel, illet�
ve tudósítottak arról. A 34 kü�
lönböző rádió- és tévéállomás, 
szerkesztőség és hírügynökség 
között olyan világnagyság is tu �
dósított, mint az AP hírügynök�
ség.

A kongresszus megnyitóján 
külön köszöntötték és bemutat�
ták a 33 országból érkezett ven�
dégeket. A hétfői első kong�
resszusi munkanapon a 600 ez�
res tagság képviseletében jelen 
lévő 600 küldött az írásban kia�

dott tervezetekhez kapcsolódó 
szóbeli referendumot hallgatott 
meg Kurt van Haaren elnöktől. 
A Német Postás Szakszervezet 
elnöke előadói beszédében 
súlyponti kérdéseknek adott 
hangsúlyt, így beszélt:

— a jobboldaliság proble�
matikájáról — a fasizmus újbóli 
térnyeréséről — az országban 
mindjobban eluralkodó idegen- 
gyűlöletről — a posta és táv�
közlés liberalizációjáról és pri�
vatizációjáról — a posta és táv�
közlés területén a foglalkozta�
tás kérdéseiről — a Német Pos�
tás Szakszervezet nemzetközi 
tevékenységéről, kapcsolatai�
ról.

— Tehát mondhatjuk azt, 
hogy az általános szokásos me�
netrend szerint zajlott a kong�
resszus, beszámoló, majd az 
azt követő vita és a beszámoló 
elfogadása után a tisztségvise�
lők megválasztása.

— Nem, nem így folyt a dol�
gok menete. A szakszervezet 
elnökének beszámolóját, és 
csakis a beszámolót a küldöt�
tek megvitatták, majd a vita 
után egyszerű többségi szava�
zással elfogadták. Itt jegyzem 
meg, hogy a kongresszus min�
den döntését egyszerű többsé�
gi szavazással hozta.

Kurt van Haaren elnök szóbe�
li kiegészítőjében a foglalkozta�
tás kérdéseinél, de különösen a 
privatizáció és a liberalizáció 
kapcsán keményen bírálta a 
kormány, illetve a jelen lévő 
postaügyi miniszter egy-egy 
megtett vagy éppen elmulasz�
to tt intézkedését.

— Nem sértődött meg a m i�
niszter?

— Nem, sőt válaszában hig �
gadtan és logikusan érvelt, és 
semmiféleképpen nem próbál�
ta elbagatellizálni a felvetett 
gondokat.

Az elnöki beszámoló elfoga�
dása után került sor az ügyve�
zető elnökség megválasztásá�
ra. Nagy szavazati aránnyal vá�
lasztották újra a szakszervezet 
elnökévé Kurt van Haarent. 
Mindezek után került sor a 
kongresszus írásos anyagainak, 
illetve az azokat módosító ja �
vaslatok vitájára.

A küldöttek oldalanként, pon�
tonként haladtak előre. Egy-egy 
témának az előadója az adott 
terület irányító-felügyelő titká �
ra volt.

— Ilyen nagy küldöttlétszám 
mellett egy- egy vitás kérdésnél 
hogy lehetett a szavazatokat 
összeszámítani ?

— A kongresszus levezető
elnöksége maximális bizalmat 
élvezett. Senki nem kételkedett 
a soros levezető elnök helyzet- 
értékelésében, szavában.
A szavazásra nyújtott kezek 
megszámlálására ritkán került 
sor, csak akkor, amikor a látha�
tó többség hiányában közel 
azonos támogatottság mellett 
kellett pontosan összegezni, 
hogy az eredeti írásos anyag 
vagy pedig a módosított javas�
lat kap bizalmat a küldöttektől.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Társadalmi környezet és a szakszervezetek
Bihari M ihály előadása az MSZOSZ nemzetközi tanácskozásán

Az ELTE tanszékvezetője, a 
Társadalmi Szemle főszerkesz�
tője is előadást tartott azon a 
nemzetközi tanácskozáson, 
amelyet Szakszervezetek és a 
valóság címmel rendezett az 
MSZOSZ rangos szakértők, ha�
zai és külföldi szakszervezeti 
vezetők közreműködésével. 
Nagy Sándor, az MSZOSZ el�
nöke úgy jellemezte a neves 
politológus tetszéssel fogadott 
előadását, hogy az segített 
megtalálni a szakszervezetek 
helyét a piacgazdaság és a de�
mokrácia körülményei között. 
És valóban. Az érdeklődő szak- 
szervezeti tisztségviselők arról 
a társadalompolitikai háttérről, 
környezetről kaptak egy jól vé�
giggondolt, nagy ívű tájékozta�
tót, amelyben az érdekvédők a 
munkájukat végzik.

— Kitágult politikai mozgás�
pályán járhatunk — kezdte fe j �
tegetését Bihari Mihály. — 
Nincs kényszerpálya, de vannak 
alternatívák. Ezek különbözőek. 
Jók és rosszak, reálisak és irre �
álisak. Választhatunk közülük, 
és ez jó. Bár biztonságra törek�
szünk, a biztonság és a kiszá�
mítható változás a vágyunk, az 
alternatívaváltás konfliktuso�
kon keresztül megy végbe. Ver�

sengés van az értékrendek kö�
zött, ez a demokrácia logikája.

A pártok programokat alkot�
nak és kínálnak. Választások 
előtt a pártok vannak kiszolgál�
tatva az állampolgároknak, vá�
lasztások után meg az állam�
polgárok a pártoknak. A pártok 
ma már nem annyira a tagjai�
kért harcolnak, mint inkább a 
szavazókért.

A szakszervezetek nem alkot�
nak és nem kínálnak társadalmi 
programot. Háttérszerepük, 
korrekciós szerepük van, nincs 
döntési szerepük. Domináns té �
nyezők viszont az érdekegyez�
tetésben, a tripartizmusban, 
ahol a munkavállalók érdekeit 
védik és képviselik. A szakszer�
vezetek tagoltak. Egyaránt 
megtalálható bennük a szocia�
lista-szociáldemokrata, a libe�
rális, a keresztény, a konzerva�
tív eszmei irányultság. Ezért 
nem szabad homogenizálásra 
törekedni.

Szakszervezetek mindenütt 
vannak a világon, bár nem egy�
forma súlyúak. Nincs egyértel�
műen átvehető modell. A tri- 
parti rendszert — korm ány- 
munkaadók—munkavállalók — 
partneri kapcsolatát minden 
társadalomnak magának kell ki�
alakítania, miként a pártrend�

szer, az állami struktúra és az 
érdekképviselet is történelmi�
leg jön létre a nemzeti sajátos�
ságoknak megfelelően. Ami vi�
szont biztos: szakszervezetek 
nélkül, a szakszervezetek hát�
térbe szorításával nincs szociá�
lis béke.

Törésvonalak

Milyen társadalmi törésvona�
lak mentén kell érvényesíteni a 
szakszervezetek szerepét? Bi�
hari Mihály szerint ezek a kö�
vetkezők:

1. A múlthoz való viszony. 
Számolni kell azzal, hogy mind 
a közelmúlt, mind a régmúlt 
megítélése nem egységes, ha�
nem különböző, élesen tagolt, 
végletes.

2. A nemzethez való viszony. 
Ebben is megtalálható — kö�
zömbösségtől a túldimenzioná- 
lásig — többféle árnyalat. 
(„Nemzeti pártok" és „nemzeti�
etlen pártok" stb.)

3. A valláshoz, a vallásosság�
hoz való viszony. Ez is tagolja a 
társadalmat, egyben a választói 
magatartást is. Különböző a 
valláshoz való kötődés. Napja�
inkban mintha túldimenzioná- 
lódna. Erre utalnak az egyházi 
iskolák körüli problémák.

4. A népi- urbánus vita. Első�
sorban az értelmiség körében 
él és a közéletben, a társada�
lom többségét azonban hide�
gen hagyja. Évtizedek óta tartó �
sítja a megosztottságot. Saj�
nos, jelen vannak a kényszeres 
előítéletek. („Zsidó párt — ma�
gyar párt," stb.)

5. A modernizációhoz való vi�
szony. Kérdés: miféle kapitaliz�
must akarunk, hiszen többféle 
kapitalizmus van? A piac logi�
kája már az őstársadalomban 
megnyilvánult, az árucserével 
fejlődött. Kifejlett formában a 
kapitalizmusban jelenik meg és 
működik.

A társadalmakat aszerint kü�
lönböztetjük meg, hogy a piaci 
törvények alapján működnek 
vagy központi utasításra. De le�
het a kettő keveréke, kérdés, 
melyik, milyen arányban van je �
len. Konkrét viszonyok között 
lehet a centralizáció, a pa�
rancsuralmi rendszer is haté�
kony, de csak rövid időre. Hosz- 
szabb távon az igazi megoldás 
a demokrácia. A demokrácia fel 
tudja használni a központi ele�
meket is, de a diktatúra nem 
tudja beépíteni a demokratikus 
elveket.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Nem zárójelben 
mondom . .  .

Én eddig azt hittem, hogy épelméjű vagyok. Igaz, papírom 
nincs róla, de arról sem, hogy ennek ellenkezője igaz. Mosta�
nában viszont egyre jobban kételkedem magamban, mert 
amit látok és tapasztalok, ez idáig normálisnak hitt emberek 
elővezetésében, alaposan elgondolkoztat. Gondolom, ebben 
nem vagyok egyedül. Sajnos, mert ha csupán én gyanakodnék 
saját elnehezülő hülyeségemben — orvosom kivételével —, ki 
a búbánatot érdekelne? Egyáltalán kire tartozna? Majdhogy�
nem össznépi érthetetlenségünk viszont már felér az egykori 
magyar átokként ismert tüdővésszel.

Miről van szó?
Kis hazánkban háború dúl. Bár ezt a háborút a nemrégiben 

kirobbantó, kissé túlsúlyos politikusunk szerényen „csak" 
harcnak nevezte. Persze valójában mai szavakkal élve, „tök 
mindegy", mert tény, ami tény. Ez pedig az, hogy minden 
olyan rádió- és tévéműsort megszüntetni igyekeznek hatalmi 
pozícióban lévő szervek és emberek, mely nem arról szól, 
hogy Kelet-Közép-Európában mi vagyunk a világ nyolcadik 
csodája. Adná az Isten, hogy igy lenne, de ez sajnos nem igaz.

Nem bizony, mert például dermedten olvasom, hogy a ma�
gyar Suzuki-gyár szép csendben fejreállt, az agyonreklámo�
zott Rekord Áruház csődbe sétafikáit, s ha az expóról hallok, 
már nem is tudom, mit gondoljak. Ilyen lesz, meg olyan lesz, 
aztán kiderül, hogy felelős szakember személyiségek egyre- 
másra mondanak le tisztségükről, mert a feneketlen kútba 
még akkor sem hajlandók beugrani, ha a markáns arcélű kor�
mánybiztos asszony erre biztatja őket.

Alapvető optimizmusom ez idáig mindegyre arra biztatott, 
hogy ha mi egyszer valaminek nekiállunk, abból bizony lesz 
valami. Mostanság viszont egyre-másra azt tapasztalom, ez 
kicsit másképp működik. Kicsit? Szerény fogalmazás lenne, ha 
ezt írnám, s komolyan is gondolnám. Mert — ismétlem — saj�
nos nem igy van.

A hülyitésnek, ködösitésnek valami olyasforma intézmé�
nyes játéka folyik, mely már követhetetlen. Számunkra is, akik 
újságíróként azért mégis többet tapasztalunk, mint az átlag ol�
vasó. Szomorú tény, de kénytelen vagyok ezt is bevallani, illet�
ve azon gondolkozni, hogy jó szemüveggel nézem-e azt a mo�
zielőadást, melyet nézni vélek.

Mondhatnám azt is, melyre bérletem van. Egyelőre még 
nem nyugdíjasoknak nyújtott kedvezményes, hanem teljes 
árú. Ezért aztán nincs jogom verekedni a budapesti Corvin 
Áruház élelmiszerosztályán 10 százalék kedvezménnyel kap�
ható élelmiszerekért, s nincs jogom nyafogni az elképesztően 
emelkedő árakon.

Illetve van, de ha ezt teszem, jobb, ha — egy most kineve�
zett tévébeli főokos szerint — odébbállok, s máshol keresem a 
boldogulást.

Na, ez az a pont, amikor rájöttem arra, hogy nem az ón el�
mémmel van gond, még akkor sem, ha alkalmanként a kiürí�
tendő teli hamutartót a jégszekrénybe teszem a szeméttartó 
helyett, s rágyújtok a hűtőben tárolt baromfivirslire.

Én már két szippantás után észreveszem, hogy valami nem 
stimmel. Idegorvos barátom szerint ez biztatájel a jövőre, s a 
baj csak akkor kezdődik, ha befekszem a hűtőbe, és azt képze�
lem — egyesekhez hasonlóan —, befagyasztva túlélhető és 
feltámasztható, újra melegíthető egy elv, egy idea, s egy há�
rom éve szépnek induló kovásztalan kenyér, melyből eltűnt a 
tartósító.

Barátom különben mostanában sűrűn keres fel egy vendég�
lőt, melyben bajor kolbászkát eszik sok-sok káposztával. Ke- 
let-közép-európai bajor kolbászkát, honi káposztával. S nem 
nézi a televíziót, s nem hallgat rádiót. S egyelőre nagyobb hű�
tőszekrény vásárlását sem tervezi, belülről nyitható ajtóval.

Amúgy jól van, s nem szorul kíméletre, igaz, nem is kér be�
lőle. Csak azt, hogy ha valamit lát és hall: utána ne küldjék 
szem-, illetve fülorvoshoz.

Mit mondjak: engem sem, bár egyik fülemre kicsit rosszul 
hallok, egy régi sportsérülés utóhatásaként. S azt hiszem, tel�
jesen mindegy, hogy a balos, vagy a jobbos . . .

Fő az, hogy színtévesztő sohasem voltam, s a memóriám is 
épnek tűnik, bár egy medencében kapott ütés következtében 
ez is sérülhetett volna.

Igaz, ezt az egykori Császár uszoda medencéjében kaptam, 
vízilabdázó gyerekként, de mindez semmi ahhoz képest, ami 
mostanában egy másik ütök-kapok medencében zajlik. Ne ta �
lálgassanak: a Kárpát-medencére gondoltam . . .

— veégh —



Kongresszus Hannoverben

Ahol a minisztert megizzasztják
(Folytatás az 1. oldalról)

— Minden téma vitájánál je �
len voltak a külföldi vendégek?

— Természetesen nem. Az 
alábbi témáknál vehettünk 
részt a kongresszus ülésein. — 
A jobboldaliság kérdéseinél — 
az idegengyűlölet okait elemző 
vitánál — a liberalizáció és pri�
vatizáció, valamint ezzel össze�
függésben a foglalkoztatás 
gondjait sorra vevő vitánál. — 
A Német Postás Szakszervezet 
nemzetközi tevékenységét ér�
tékelő napirendnél.

Itt került bejelentésre, hogy a 
Német Postás Szakszervezet 
Brüsszelben irodát nyit, és fe l�
vetődött annak a lehetősége, 
hogy kelet-közép-európai tér �
ségben is létrehoznak egy ha�
sonló irodát, a térség szakszer�
vezeteivel való együttműködés 
elősegítésére.

A jobboldaliság és a szociál�
demokrácia kérdéseinél alkal�
munk volt egy olyan közel 100 
éves szociáldemokrata képvise�
lő előadását meghallgatni, aki 
annak idején a Reistagban Hit�
ler ellen mert szavazni.

A kongresszus két fontos po�
litikai állásfoglalást is hozott. 
Miszerint nem feladata a szak- 
szervezetnek a politikai sztrájk 
az adott kormány megbuktatá�
sa. Természetesen a munkavál�
lalók anyagi és szociális érde�
keiért megszerzett jogaikért, a 
szakszervezet továbbra is, ha 
szükséges, minden törvényes 
eszközt igénybe vesz.

A másik állásfoglalás pedig, 
hogy német katona még rend- 
fenntartó feladatok elvégzésé�
re se legyen bevethető idegen 
országban.

— Meddig tartott egy- egy 
napon az elfoglaltságuk?

— Ez változó volt. Német 
kollégáim ezt is profi módon 
szervezték. Volt, amikor nem 
kapcsolódtunk be a tanácsko�
zás munkájába, például amikor 
a postaügyi miniszter adott fo �
gadást külföldi delegációk ré�
szére, ez már az őt ért bírálatok 
után volt. A fogadáson Bötsch 
miniszter úr hangsúlyozta, 
hogy a munkaadók, a munka- 
vállalók és a kormány együtt�
működését milyen fontosnak 
tartja, ennek egyik megjelenési 
formája, az a több évtizedes 
hagyomány, hogy a mindenkori 
postaügyi miniszter egy-egy 
ilyen kongresszus alkalmával 
fogadást ad.

Pár percet alkalmam volt be�
szélgetni a miniszter úrral. 
Bötsch úr megemlítette, hogy 
minisztériumának és személy 
szerint neki is jó kapcsolatai

vannak a magyar kollégákkal, a 
posta és távközlés területén. 
A szakszervezet alelnökével 
együtt én is hasonlót mondhat�
tam válaszként a német és a 
magyar szakszervezetek
együttműködésével.

— Volt- e idő szakmai látoga�
tásokra?

— Igen, Hannoverben a hár�
mas és az ötös számú csomag 
és levélfeldolgozó hivatalokban 
jártunk. A látogatást követő fo �
gadáson a hannoveri posta és 
távközlési igazgató hasonló 
módon egymásrautaltságukat 
említette, és beszéltek egymás 
megbecsülésének fontosságá�
ról. Elgondolkodtató szavak 
voltak ezek.

— Úgy tudom, hogy az elő�
zetes programban szerepelt 
egy látogatás a volt NDK terü�
letére is.

— A Harz-hegységbe vittek 
el bennünket, mégpedig egé�
szen a hegy tetejére, amit kö�
zönséges halandó az elmúlt 40 
esztendőben nemigen láthatott 
közelről, mivel katonai megfi�
gyelő bázisként működött. Fo�
gadott bennünket Bad Harz�
burg városka tiszteletbeli pol�
gármestere. A beszélgetés so�
rán derült ki, hogy főállásban a 
Hannoveri Postaigazgatóság 
dolgozója.

— Egy ilyen rendezvényen, 
ahol annyi a külföldi vendég, a 
társszakszervezetek vezető 
tisztségviselői, alkalom adód�
hat rövid konzultációkra, volt- e 
erre lehetőség?

— Örömmel mondhatom, 
hogy igen. Itt említem meg, 
hogy ezeknek a konzultációk�
nak a létrejöttében nagy segít�
ségemre voltak vendéglátóink, 
személy szerint a nemzetközi 
osztály vezetője, Franzl Tremm 
kolléga.

Sikerült tárgyalnom a postai 
és hírközlési világszövetség 
(IPTT) svéd elnökével, a szövet�
ség amerikai alelnökével. Moo�
re úr megkért, hogy küldjem 
meg washingtoni irodájába ed�
digi levelezéseink másolatait, a 
szövetségbe való felvételünk 
kérdésében.

A finn kollégákkal a magyar 
tisztségviselők jövő évi finnor�
szági továbbképzéséről váltot�
tam szót. A görög szakszerve�
zet képviselőjével a hivatalos 
kapcsolatok újrafelvételéről, 
valamint a csereüdültetés köl�
csönös beindításáról állapod�
tunk meg.

A norvég kollégákkal mege�
rősítettük, hogy továbbra is 
folytatjuk a tisztségviselők köl�
csönös képzését, ránk nézve 
változatlanul igen kedvező fe l�
tételekkel.

A portugál szakszervezet 
képviselőjével a kapcsolatok ki�
építésében állapodtunk meg.

Természetesen hosszabb-rö- 
videbb beszélgetésekre került 
sor a környező országok, így a 
cseh, szlovák, román, lengyel 
szakszervezetek tisztségviselői�
vel. Az osztrák postás szakszer�
vezet vezetőivel egy közeli idő�
pontban határmenti találkozót 
szervezünk.

A német kollégákkal kölcsö�
nös a szándékunk, a német 
szakszervezet és a magyar 
szakszervezetek közötti együtt�
működés bővítésében. Lehető�
séget biztosítanak, hogy a 
frankfurti szakszervezeti iskola 
minden tanfolyamán igény sze�
rint tisztségviselőink részt ve�
hessenek. Megállapodtunk ab�
ban, hogy az ez évi német szak- 
szervezeti delegáció magyaror�
szági látogatását magyar rész�
ről a jövő óv során viszonozzuk.

— Miben foglalná össze az 
egy hét tapasztalatait?

— A kongresszus zárása 
után Tremm kolléga megkér�
dezte véleményemet a kong�
resszusról. Az akkori válaszo�
mat mondom el most is Önnek 
válaszolva. Lenyűgöző volt a 
körültekintő, mindenre figyelő 
rendezés.

Az, hogy az előző nap során 
elhangzottak másnap reggel, 
nyomtatásban a kongresszus 
résztvevőinek kezébe kerültek.

A kongresszuson az éles vi�
ták ellenére a másik vélemé�
nyének tolerálása, az egymás 
tisztelete volt a jellemző. Az, 
hogy a munkavállalókat képvi�
selő szakszervezetek a munka�
adók és a kormány között a 
szociális partnerség egy valós 
tartalommal bíró működő ér�
dekegyeztetési rendszer.

A postai és hirközlési dolgo�
zók munkájának magas társa�
dalmi elismertsége, melyért a 
német szakszervezet is sokat 
tett. Külön az, hogy ezen a 
kongresszuson jó volt magyar�
nak lenni, képviselni a szakszer�
vezeteinket, érezni a német kol�
légák megtisztelő, megkülön�
böztetett figyelmét.

Jó azt tudni, hogy német ba�
rátaink részéről változatlan a 
szándék, segítségnyújtás szak- 
szervezeteinknek, segítség ab�
ban, hogy minél előbb bekap�
csolódhassunk a nemzetközi 
szövetség munkájába.

Végezetül úgy gondolom, 
hogy el kell fogadnunk a felénk 
nyújtott segítő kezeket. Becsül�
jük ezt meg, és éljünk a lehető�
ségekkel.

-  M árk -

Társadalmi környezet 
és a szakszervezetek

(Folytatás az 1. oldalról)

Modernizációs alternatí�
vák

1. A klasszikus liberális kapi�
talizmus. Ezt képviseli nagyobb 
mértékben a FIDESZ, kisebb 
mértékben az SZDSZ. Gyors át�
alakítás, radikális piaci viszo�
nyok, az állam visszaszorítása. 
Maximálisan kiterjeszteni a pi�
acgazdaságot. A társadalom- 
biztosítást is a piac elveinek 
megfelelően működtetné. Az 
iskolák is versengjenek a szülő�
kért, a tanulókért, és fordítva. 
Az erőset támogatni, nem a 
gyengébbet. A gyengék sza�
kadjanak le. Nem beavatkozni a 
szabad versenybe.

2. Ideologikus, magyar tipusú 
kapitalista alternatíva. Fő kér�
dés: ki foglalja el a gazdasági 
és politikai kulcspozíciókat. 
Magyar nemzeti keresztény kö�
zéposztályt a hatalomba. 
Elitváltást. Úri középosztályt a 
nekik megfelelő értékrenddel. 
Nekik kedvezni a privatizáció�
val, felügyelő bizottsági tag �
sággal, stb. Majd ők megte�
remtik a modernizációt. (Csur-  
káék.)

3. Szocialista-szociáldemok�
rata alternativa. A társadalmi 
szolidaritás, a biztonság előtér�
be állítása. Versenyszabadság, 
vállalkozási szabadság, de álla�
mi beavatkozással segíteni; 
korrigálni az egyenlőtlensége�
ket. Érvényesíteni az ellensú�
lyozó, a korrigáló szerepet. Az 
elosztás oldalán: értékalapú be�
avatkozás. A kirívó egyenlőtlen�
ségek, a nagy csoportok elma�
radása, leszakadása ellen.
Csökkenteni a szociális feszült�
ségeket. (Szocialista, szociál�
demokrata pártok.)

4. A kapitalizmus szerves ma�
gyarországi útja. (Szerves mo�
dernizáció.) E szerint Magyar- 
ország szerves fejlődése
1945—47-ben megszakadt. In�
nét kell folytatni a magyar nép 
ezeréves történetét. Ezt nevezik 
szociális piacgazdaságnak, m i�
közben vakok a szociálisra és 
nem is piaciak. (MDF). Manipu�
lált privatizáció, erős állami be�
avatkozás. Sajátos modernizá�
ció. Személyi kinevezések, erős 
befolyás. Ebbe beleszeretett a 
kormánykoalíció.

5. Antimodernizáció. (Füg�
getlen Kisgazdapárt). Magántu�
lajdonon alapuló farmergazda�
ság. (Lásd: mai magyar mező- 
gazdaság). Ellentétes az igazi 
modernizációval.

Ezekből a modernizációs al�
ternatívákból választhatunk. A 
szakszervezeteknek a szocialis�
ta- szociáldemokrata modell fe�
lel meg leginkább. Szociális 
biztonság, szolidaritás, a lesza�
kadók, a háttérbe szorulók se�
gítése — ezek az elvek az irány�

adóak az érdekvédelemben, az 
érdekegyeztetésben, az érdek�
érvényesítésben. Ez nem jelent 
■pártválasztást, személyválasz�
tást, ez modernizációs válasz�
tás. Ezzel nem válik a szakszer�
vezet egy párt szekértolójává. 
A szakszervezetek nem válnak 
párttá és a párt nem válik szak- 
szervezetté. Ha a szocialisták 
hatalmi tényezőkké válnak, ak�
kor kétségtelenül bonyolultab�
bak lesznek a kapcsolatok, egy�
szersmind több lehetőség nyílik 
a konfliktusok kezelésére.

A demokrácia típusai

Alapvetően kétféle modellt 
különböztetünk meg: részvételi 
demokráciát és közvetlen de�
mokráciát. Nekünk sajátos ma�
gyar demokrácia kell(ene). 
S milyenek vannak?

Gondoskodó, paternalista 
demokrácia. Demokratikus vá�
lasztások, jól képzett elit, jó tár�
sadalmi konfliktuskezelés, 
megoldás. Hatékony, nagy a 
szociális, politikai felelősségtu�
dat. Alacsony szavazási részvé�
tel mellett is jól mennek a dol�
gok. Civil autonómia. Csak ak�
kor aktivizálódik a tömeg, ha 
baj van. Alacsony a pártválasz�
tási arány, a választásokon való 
részvétel, kevés a tüntetés. 
A politika addig nem érdekli az 
embereket, amíg a hivatásos 
politikusok jól végzik a dolgu�
kat. (Hozzánk ez áll közelebb.)

Elit demokrácia. A választás 
demokratikus úton történik. 
Magas teljesítőképességű, pri- 
vilégiumos elit. Zárt elit. Sérült 
demokrácia.

Irányított, korlátozott ( ,mas�
kara") demokrácia. Minden 
megvan papíron, formálisan, 
de klikkek uralják a terepet. 
A demokratikus intézmények 
szerepe jelentéktelen. Lényegé�
ben semmi sem demokratikus.

A szakszervezeteknek nem 
kell hogy legyen demokráciaké�
pük, ám legyen és működjön a 
demokráciát erősítő szerepük. 
Hatalmi tényezők a triparti (kor�
mány—munkáltató—munkavál�
laló) rendszerben. Van korrigá�
ló és döntést befolyásoló szere�
pük, beleértve a pártok prog�
ramjainak korrigálását is. Fon�
tos, hogy jelen legyenek a par�
lamentben. A szakszervezetek 
dolga, hogy partnereiket rá-  
kényszeritsék a tárgyalásokra a 
triparti rendszerben, az érdeke�
gyeztetésben. De ennek műkö�
dését nem lehet megbénítani. 
Egyik sem megy a másik nélkül. 
Kezdetben a kormány — legiti�
mációs váddal — ki akarta 
hagyni a szakszervezeteket, de 
később rájött, hogy ez nem 
megy. Ezután próbálkozott a 
kormánybarát szakszervezetek�
kel. A májusi tb-választások és 
az üzemi tanácsok választásai 
ismertek.

Kárpáti Sándor

Az avasi Tv-torony

A közelmúltban Debrecen�
ben járva megismerkedtem Kó�
nya Lajossal, az MSZOSZ Deb�
recen körzeti titkárával. Beszél�
getésünk elején csak a puszta 
kíváncsiság sarkallt arra, hogy 
a szakszervezeti életről többet 
megtudjak. Ám válaszait hall�
gatva, egy adott pillanatban 
úgy éreztem, hogy el kell indí�
tanom a magnót.

— Szükség van a közösség�
re — vallja Kónya Lajos — már 
csak azért is, hogy az egyén ne 
álljon egyedül a világban.

— Hogyan tudtok, t i szak-  
szervezetiek, közösséget te�
remteni?

— Anyagi, lelki segítséget 
biztosítunk az egyéneknek, hi�
szen ók szakszervezeti tagok. 
A munkahelyen kívül emberi, 
baráti kapcsolatokat létesítünk 
számukra. Közös kiránduláso�
kat szervezünk, továbbá névna�
pokat, gyermeknapot, nőnapot 
ünnepelünk együtt.

— Ók, a szakszervezeti ta�
gok, is úgy érzik, úgy élik meg 
ezeket az eseményeket, aho�

gyan ti elképzelitek, kigondolja�
tok?

— Hadd szóljak a konkrét ta �
pasztalatokról: az 1992-es év�
ben volt egy postahivatal, a ti- 
szavasvári, melynek dolgozói 
bejelentették, hogy kilépnek a 
szakszervezetből. Ez hozzáve�
tőleg harminc postás dolgozót 
jelentett. Ez önmagában nem 
sok a hatezres szakszervezeti 
létszám viszonylatában. Ám 
számukra ez jelzésértékű volt. 
Fel is tettük a kérdést: miért 
egyszerre lépett ki ez a csoport 
a szakszervezetből? Természe�
tesen ehhez nekik joguk van, 
hisz senkit se kényszeríthetünk 
belépni, de maradni se a szer�
vezetben. Mi elmentünk hozzá�
juk, és megkérdeztük őket, 
hogy miért is jutottak erre a 
csoportos elhatározásra. Ök el�
mondták, hogy nem érezték a 
szakszervezet jelenlétét, s azt 
sem, hogy bármiféle támoga�
tást kapnának attól a közösség�
től, amelynek addig tagjai vol�
tak. Mi azt javasoltuk nekik, 
hogy hozzanak létre egy önálló 
alapszervezetet. A kérdésük az

volt: hát lehet? Megdöbben�
tem. Mi az, hogy lehet! Egy kö�
zösség maga dönthet arról, 
hogy saját sorsának alakításá�
ba mások beleszólását megen�
gedi, avagy nem.

— Egy csoport, mely önma�
gát kinevezi szakszervezeti kö�
zösségnek, jelent- e számára 
védettséget is?

— Ez a kinevezés önmagá�
ban még nem jelent védettsé�
get, de ha felismerik azt, hogy 
önmaguk, és saját sorsuk irá�
nyítói lehetnek, s ehhez a mi ré�
szünkről a támogatást is meg�
kapják — mert hiszen nekünk, 
szakszervezeti tisztségviselők�
nek az a dolgunk, hogy segít�
sük őket —, nos, akkor a közös�
ség célt lát maga előtt. Tehát, 
amikor mi ezeket a dolgokat el�
magyaráztuk a tiszavasvári kö�
zösségnek, akkor ők ott hely�
ben kimondták, hogy önálló 
szakszervezeti csoportot hoz�
nak létre. A tizenhét dolgozó 
mellé újabb tizenkét alkalma�
zott jelezte, hogy csatlakozni kí�
ván a frissen megalakult szak- 
szervezeti csoporthoz. Tudo�
másom szerint a szóban forgó 
csoport ma is jól működik. A t i �

szavasvári eset olyan folyama�
to t indított el a debreceni terü �
leten, ami jelzésértékűvé vált. 
Ezt követően huszonhárom hi�
vatali közösség hozott létre 
szakszervezeti csoportot. Nem 
kellett ehhez túl sok agilitás, 
csupán illett meghallgatni őket, 
s elmondani nekik, hogy tulaj�
donképpen melyek is az ő lehe�
tőségeik a szakszervezeti cso�
porton belül.

— Riportutam során tapasz�
talhattam, hogy Nyíregyházán, 
Debrecenben és másutt is a 
most alakult Napló Lapterjesz�
tő Kft. postás dolgozókat so�
dort kényszernyugdíjba, mun�
kanélküliségbe. Ilyen esetek�
ben milyen módon és hatásfok�
kal tud odahatni a szakszerve�
zet, hogy a dolgok ilyetén ala�
kulását megállítsa, esetleg visz-  
szaforditsa?

— A kollektív szerződés az, 
ami a védettséget biztosítja. 
A postás dolgozók nagy része 
nem tudja, hogy végül is ez mit 
jelent. A szerződést a szakszer�
vezet kötötte meg a postával. 
E szerződés 1991-től érvényes.

A szakszervezet számolt azzal, 
hogy bekövetkezhet olyan hely�
zet, amikor a dolgozó munka 
nélkül marad. Ez esetben tisz�
tességes végkielégítéssel fogja 
útjára engedni a munkáltató 
immár feleslegessé vált alkal�
mazottját. Ha a dolgozónak 
nincs kollektiv munkaszerződé�
se, akkor esetleg jóval kisebb 
összegű végkielégitéssel bo�
csátja el a munkáltató.

— Véleményed szerint a kor�
mány mennyire veszi komolyan 
a szakszervezeteket?

— A kormány nem az ágaza�
ti szakszervezetekkel tárgyal or�
szágos méretű ügyekben, ha�
nem az érdekegyeztető tanács�
csal, amelybe az országos szak- 
szervezeti konföderációk
(MSZOSZ, LIGA, Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés, stb.) 
képviselői tartoznak. Az orszá�
gos kihatású ügyekben próbál 
az érdekegyeztető tanács nyo�
mást gyakorolni a kormányra. 
A szakszervezetek célja végül 
is az értelmes megegyezés.

-  G. I. —
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A szakszervezeti mozgalom 
fejlődésének fő irányai

A tanulmány a szervezettség 
tekintetében a nyugat-európai 
országok három fő csoportját 
különbözteti meg. Az észak-eu�
rópai — Skandináv — országo�
kat, továbbá Belgiumot és Íror�
szágot a magas fokon szerve�
zett országok közé sorolja. 
Ezekben a szervezettség meg�
haladja az 50 százalékot. Az 
Egyesült Királyságot vagyis 
Angliát, Németországot, Auszt�
riát, Olaszországot és Luxem�
burgot a közepesen szervezett 
országok között említi. Szerve�
zettségük 31—50 százalék kö�
zött váltakozik, Franciaország�
ban, Spanyolországban, Portu�
gáliában, Hollandiában, Svájc�
ban, Görögországban és Török�
országban a szervezettség a 30 
százalék alatt van.

Általános tapasztalat, hogy 
amíg a nyolcvanas években a 
gyenge szakszervezetekkel ren�
delkező országokban további 
taglétszám-csökkenés ment 
végbe, addig a nagy és erős 
szakszervezeteknél csak kis�
mértékű volt a lemorzsolódás.

A taglétszámok alakulását Il�
letően nézzünk néhány példát. 
Kezdjük a szomszédos Ausztri�
ával. Az osztrák szakszervezeti 
szövetség, az ÖGB taglétszáma 
a nyolcvanas évek végére 1,6 
millió felett stabilizálódott hoz�
závetőlegesen 46 százalékos 
szervezettség mellett. A tagság 
több mint egyharmada az álla�
mi szektorban dolgozik. Auszt�
riában egyébként 15 nemzeti 
szakszervezet van, s ezek mind�
egyike az ÖGB-hez tartozik. Az 
ÖGB tagja az Európai Szakszer�
vezeti Szövetségnek, az ETUC- 
nak.

Franciaországban a bérből és 
fizetésből élő munkavállalók�
nak öt nagy érdekvédelmi szö�
vetségük van. Közülük csak há�
rom tagja az ETUC-nak; a Fran�
cia Demokratikus Munkásszö�
vetség CFDT, 571 400 taggal, a 
Keresztény Dolgozók Francia 
Szövetsége CFTC, 250 ezer tag �
gal, valamint az Általános Mun�
kásszövetség Munkáserő CGT- 
FO, 1 millió 15 ezer taggal. Az 
Általános Munkásszövetségnek 
CGT, 1 millió 30 ezer, a Közigaz�
gatásban Dolgozók Szakszer�
vezeti Szövetségének CFE- 
CGT, 240 ezer, a Francia Peda�
gógus Szakszervezetnek FEN, 
394 ezer tagja van. Ez a három 
szövetség nem tagja az ETUC- 
nak.

Annak ellenére, hogy Fran�
ciaországban a szervezettség 
meglepően alacsony, mindösz- 
sze 10-11 százalékos, a szak- 
szervezetek mégis jelentős be�
folyásoló erővel rendelkeznek a 
szociális és a munkaügyi kap�
csolatok rendszerében. A mun�
kaadókkal folytatott alku ered�
ményeit jól szemlélteti, hogy je �
lenleg 177 nagyobb jelentősé�
gű, országos szintű kollektív 
megállapodás van érvényben. 
De nagy szerepet játszanak a 
szakszervezetek az üzemi ta�
nács és a munkásküldöttek vá�
lasztásakor is.

Németországban a legna�
gyobb érdekvédelmi szervezet 
— 7,9 millió tagja van —, a Né�
met Szakszervezeti Szövetség 
DGB. Tagságának több mint 80 
százaléka ehhez a szövetség�
hez tartozik. A második legna�
gyobb szakszervezeti szövet�
ség a DBB, amelyhez a köz- 
tisztviselők tartoznak, számuk 
500 ezerre tehető. A fizetésből 
élő munkavállalók szövetsége, 
a DAG 500 ezer tagot számlál. 
A keresztény szakszervezetek

szövetsége CGB taglétszáma 
300 ezerre tehető.

A tanulmány arról is említést 
tesz, hogy a német egyesítés�
sel jelentős mértékben növeke�
dett a taglétszám, ám pontos 
adatok erről még nem állnak 
rendelkezésre.

A szervezettség tekintetében 
a német szakszervezeti mozga�
lom sem tűnik erősnek. Az 
azonban megfigyelhető, hogy 
az iparban működő szakszerve�
zetek német rendszere a kollek�
tív érdekek védelmében és a 
béralkuban nagy erőt jelente�
nek. Arra ugyanis már több íz�
ben is szolgáltattak példát, 
hogy ha kell, nagy tömegeket 
képesek mozgósítani.

Spanyolországban két nagy 
országos szakszervezeti szövet�
ség van, az Általános Munkás�
szövetség KGT és a Munkásbi�
zottságok CC.OO. Vannak ki�
sebb országos szövetségek is, 
de ezeknél fontosabb szerepet 
játszanak a regionális szakszer�
vezeti szövetségek. Az is meg�
figyelhető, hogy az utóbbi idő�
ben megerősödni látszanak a 
független szakszervezetek. 
Ezek elsősorban a magasan 
képzett és jobban megfizetett 
munkavállalók körében népsze�
rűek.

A taglétszám alakulását vizs�
gálva megállapítható, hogy a 
szakszervezeti mozgalom 1977. 
évi legálissá válását követő 
emelkedés után fokozatosan 
mérséklődött. S a korábbi 30 
százalékról, a nyolcvanas évek 
közepére, a szervezettség mu�
tatószáma 16 százalék körüli ér�
tékre csökkent.

Az európai kutatóintézetek 
tanulmánya az egyes nyugat�
európai országok szakszerveze�
ti mozgalmának helyzetét ele�
mezve néhány olyan tényezőt is 
megfogalmazott, mely minden�
képpen befolyásolja az érdek- 
védelmi szervezetek tevékeny�
ségét. Egyes szakértők elemzé�
se szerint Olaszországban, 
Angliában és Hollandiában a 
taglétszám csökkenésében a 
munkanélküliség növekedése 
játssza a főszerepet. Ezzel 
szemben Belgiumban, Finnor�
szágban és Svédországban 
más a helyzet. Ott a munkanél�
küliek többsége nem fordít há�
tat a szakszervezeteknek. Finn�
országban például a munkanél�
küliség nemhogy csökkentette

volna, hanem növelte a szak- 
szervezetek taglétszámát. Ezt 
azzal magyarázzák, hogy azok�
ban az országokban a szakszer�
vezetek aktívan részt vesznek a 
munkanélküliség mérséklését 
célul tűző programokban.

A belső tényezők között emlí�
ti a tanulmány a szakszervezeti 
mozgalom struktúrájának meg�
változását, mely minden nyu�
gat- európai országra jellemző. 
A lakosság elöregedése példá�
ul a tagság életkori struktúrájá�
ban is megmutatkozik. A szak- 
szervezeteknek növekvő számú 
nyugdíjas tagja van. (Ez Ma�
gyarországon is így van. 
A szerk.) Á mozgalom szakmai 
összetétele is sokat változott. 
Ma már legtöbben a szolgálta�
tási szférában dolgoznak. Ez a 
magyarázata annak, hogy a 
nyugat-európai országok több �
ségében a közszolgálati dolgo�
zók szakszervezetei a legna�
gyobbak. A szakszervezetek az 
észak-európai országok kivéte�
lével csekélyke eredményt ér�
tek el a nők, a fehérgalléros 
dolgozók, a felsőfokú végzett�
ségűek és a fiatalok szervezé�
sében. Egyes országokban a fú �
ziók és a szakszervezetek kö�
zötti konfliktusok is a taglét�
szám apadásához vezettek.

A három leggyakrabban han�
goztatott ok, amiért a munka- 
vállalók belépnek a szakszerve�
zetbe: a bér és a munkakörül�
mények javulásának a remé�
nye, az egyéni támogatás Ígé�
rete, valamint a szakszerveze�
ti mozgalom sikerébe vetett 
hit. Érdekes, a munkához köz�
vetlenül nem kapcsolódó 
egyéb szakszervezeti szolgálta�
tások — biztosítás, pénzsegé�
lyek stb. — jelentéktelen szere�
pet játszanak abban, hogy vala�
ki csatlakozik-e valamelyik 
szakszervezethez.

Az egyes országok között ta �
pasztalható szervezettségi kü�
lönbségek magyarázataként a 
kollektív béralku különféle 
rendszerei is szóba kerültek. 
Ott, ahol a kollektív tárgyaláso�
kat országos szinten tartják, 
rendszerint a tömegtájékozta�
tásban is helyet kapnak, A szak- 
szervezetek ily módon is nép�
szerűsíthetik magukat. Ez lehet 
a magyarázata a szakszervezeti 
mozgalom stabilitásának Né�
metországban, és az észak-eu�
rópai országokban. Az egyes 
ágazatokra, még inkább a gaz�
daság egészére kiterjedő béral�
kun túl szükség van a szakszer�
vezetek stabil, intézményes és 
látható munkahelyi jelenlétére 
is. Ez nem képezheti vita tár�
gyát sem a munkaadók, sem a 
kormány vagy más szakszerve�
zetek számára.

V. F.

A  baloldali esély, 
kinek és m iért veszély?

Ki gondolta volna, hogy 1990 
után ilyen rövid időn belül egyik 
központi témává válik a balol�

dali veszély emlegetése? Az is 

elgondolkodtató, mekkora ria-. 

dalmat okoz konzervatív és li �
berális körökben a szakszerve�
zetek és a baloldal — különö�
sen az MSZP és az MSZOSZ — 

körvonalazódó együttműködé�

se.

Az SZDSZ helyteleníti, hogy 
a szakszervezetek és a politikai 
pártok választási szövetséget 
kössenek egymással, mert vé�

leményük szerint — ez a tö r �

vényhozói munka összemosá�

sát jelenti az érdekvédelemmel. 
Kuncze Gábor veszélyesnek 
tartja és „vadházasságnak" ne�
vezi az MSZOSZ és az MSZP 

erősödő kapcsolatát. A szak- 

szervezeti vezetők hibát követ�

nek el — mondja a frakcióveze�
tő —, ha az MSZP-n keresztül a 
parlamentbe törekszenek. Most 
éppen jó helyen vannak — álla�

pítja meg az SZDSZ miniszter�

elnök-jelöltje —, nem hiszem, 
hogy a munkavállalói érdekeket 
a törvényhozásban kellene kép�
viselniük. Semlegesnek kellene 
maradniuk — ajánlja —, hiszen 

tagságuk sokrétű, politikailag 

sokszínű.

Gáspár Miklós, a KDNP frak�
cióvezető-helyettese szerint 
pártja olyan módosító indít�
ványt készül előterjeszteni a vá�

lasztójogi törvényjavaslathoz, 

hogy — a többi között — szak- 

szervezeti vezetőket sem lehet�
ne parlamenti képviselőknek 
választani. Antall József ugyan 
nem fél a baloldali előretörés�

től, de — televíziós nyilatkoza�

tában — helytelenítette, hogy 
az MSZP, az MSZOSZ és a BIT 
„meg egyebek" most összejön�
nek egymással. Ez ellen — mint 
mondta — a jogállam keretei 

között fel kell lépni.

Nem igazán érti az ember 

ezeket az aggodalmakat, félel�

meket, hiszen Európában, s 
mindenütt a világon természe�
tes dolognak számít a baloldali 
pártok és a szakszervezetek 
együttműködése. Nemigen is�
merünk a világon olyan szak�

szervezetet, amely jobboldali 
pártokkal keresné a szövetsé�

get. De olyat sem, amely a szín�
tiszta liberális gazdaságpolitika 
híve lenne. Mindez azonban 
nem zárja ki, hogy más érték�
rend is felvállalja a dolgozók 
gondjait.

Köztudott, hogy a szakszer�
vezetek a munkavállalók érde�
keit képviselik. Ezért olyan pár�

tokkal rokonszenveznek, ame�

lyek leginkább ezt a társadalmi 

réteget támogatják. Az MSZP 
és az MSZOSZ kapcsolata nem 
alkalmi jellegű és nem rövid 
távra szól. Ez a szövetség — az 

önállóság tiszteletben tartásá�

val — a kölcsönös érdekeket 

fejezi ki, értékközösségen ala�
pul, és tartós. Az együttműkö�
désben az a felismerés tükröző�
dik, hogy a munkavállalók érde�

keit leginkább a baloldali pár�

tok tudják megjeleníteni a köz�

élet küzdőterein, míg a szak- 
szervezetek ezt a szerepet ér�
dekvédelemmé változtatják a 
gazdasági, szociális alkuk, ér�
dekegyeztetések során. Ez te �

hát más-más szerep, jóllehet az 

egyik kiegészíti és feltételezi a 
másikat.

Erről nem lenne szabad meg�
feledkezni. Mint ahogy a mun�

kavállalók sem feledkeznek 

meg arról, hogy melyik volt az a 
párt, amely az elmúlt három év�
ben a leghatározottabban kiállt 
a bérből és fizetésből élők, a 
nyugdíjasok érdekeiért. A szer�

vezett dolgozók arra is emlé�

keznek, hogy kik voltak azok, 
akik 1991 nyarán beterjesztet�
ték a szakszervezet-ellenes tör �
vényeket, amelyek az MSZOSZ 
szétverését célozták. Kissé fu r �

csa, hogy most azok nehezmé�

nyezik az MSZP és az MSZOSZ 

szövetségét, akiknek minden 
előbbre való volt a Parlament�
ben, mint a társadalom többsé�
gét érintő gazdasági és szociá�
lis törvények megalkotása.

Arról sem illik megfeledkez�

ni, hogy a szocialista párt nem�
csak a legnagyobb — a tb-vá- 
lasztásokon és az üzemitanács- 
választásokon látványos sikert 

elért — szakszervezeti konfö�

derációval tart kapcsolatot, ha�

nem más érdekvédelmi tömö�

rülésekkel is. Miként arra is ér�
demes emlékeztetni, hogy 
szakszervezeti tisztségviselők 
sem csak az MSZP támogatá�
sával pályázzák meg a parla�

menti képviselőséget. Lesznek 

olyan érdekvédők, akik más 
pártok — esetleg a KDNP, az 
MSZDP — színeiben indulnak a 

voksok megszerzéséért.

Érdekes: a konzervatív és a li �
berális körök képviselői nem 
győzik hangoztatni, hogy a szo�
cialistákkal nem kívánnak vá�

lasztási szövetségre lépni, őket 
tartják legfőbb ellenfeleiknek, 
konkurenseiknek, ugyanakkor 

rossz szemmel nézik, elítélik az 

MSZP együttműködését a szak- 

szervezetekkel. Miközben sza�
vakban elismerik az érdekvé�
delmi szervezetek létjogosult�
ságát a piacgazdaságban, sze�

repüket a társadalmi béke 

fenntartásában, aközben azt 

ajánlják az érdekvédőknek, 
hogy ne törekedjenek a parla�
mentbe, maradjanak semlege�
sek.

A szakszervezetek és vezető�

ik azonban keserű tapasztala�

tok alapján értették meg ebben 
a parlamenti ciklusban, hogy 
mit jelent az ország házán kívül 
munkaharcot folytatni, s meny�

nyivel eredményesebb lenne az 

érdekképviselet, ha jelen lehet�

nének ott, ahol a legfontosabb 
dolgok eldőlnek. Ezért fenntart�
ják maguknak a jogot, hogy 

legjobb képviselőiket — minél 

nagyobb számban — a parla�

mentbe küldjék.

Úgy látszik, a magukat a de�
mokrácia legfőbb letéteménye�
seinek tartók között is vannak 

olyanok, akiknek csak az a de�

mokrácia, ami nekik jó, s a poli�

tikai váltógazdaság csak addig 
érvényes, amíg ők vannak — 
lesznek hatalmon. Mihelyest 

megnő a szocialista párt nép�

szerűsége és választási esélye, 

mindjárt baloldali veszéllyel, a 

visszarendeződéssel riogatják 
az embereket. Azt szugerálják, 
hogy egy baloldali választási 
győzelem katasztrófát jelente�
ne az országnak, hiszen a Nyu�

gat még ennyi segítséget sem 

adna. Ezek a propagandafogá�
sok arra utalnak, hogy a fő 
hangadók nem számolnak elég�
gé a közhangulattal, vagy azzal, 
ami Vilniusban, Varsóban, 

Athénban és a májusi választá�

sokon nálunk történt. Vagy ta �

lán nagyon is tudják?

A baloldali esély még nem 
veszély. Ahogy ezt már többen 
elmondták: ez legfeljebb a ha�
talmi pozíciókra nézve veszé�

lyes, nem pedig az ország, a 

társadalom számára. Nagyobb 

veszélyt jelent a gazdasági ösz- 

szeomlás, jobban fenyeget a 

szociális ellehetetlenülés, a 

munkanélküliség és az elszegé�

nyedés, mint a szakszervezetek 
és a pártok összefogása.

-  Kárpáti -

Egy üzlet beindult
Ahhoz képest, hogy a GSM-telefonrendszer augusztusi ered�

ményhirdetésekor jókora botrány látszott kerekedni, az október vé�
gén aláírt szerződés már a béke és a boldog megegyezés külsőségei 
mellett zajlott le. Azt, hogy mindenki jól járt, talán túlzás leírni, az vi�
szont biztos, hogy az egyik győztes a MATAV—US. West Internatio�
nal (de szép magyar neve van) örülhet, s minden erejét latba vetve ké�
szülhet a tavasszal kezdődő mobiltelefon-rendszer kiépítésre.

A befejezésnek egyelőre nincs határideje, de várható, hogy két- 
három éven belül az ország nagy részén működik majd e régen várt 
és áhított szolgáltatás.

—  V  —

Schamschula György közlekedési, hírközlési ős vízügyi miniszter névjegyével szente �
síti az igen jelentős szerződést

A kép bal oldalán Horváth Pál, a M ATÁV Rt. vezérigazga�
tója

Postai és Hírközlési Dolgozók Lapja 3

A Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató  
Intézete egy, az Európai Szakszervezeti Kutatóintézet ki�
adványából tanulmányt készített az európai szakszerve�
zetek helyzetéről, s a taglétszám alakulásáról. Eszerint 
Európában a szervezettség nagyobb, mint a világ más 
földrészeinek országaiban. A tanulmányból az is kitűnik, 
hogy egyes nyugat-európai országokban a szervezettség 
meglepően nagy eltéréseket mutat.



Kávé mellé a nagy semmi,
avagy hírlapterjesztés kft.-módra

Lapunk több számában foglalkoztunk a hírlapterjesz �
téssel, annak pozitív és negatív jelenségeivel, postai, il �
letve alternatív terjesztők gondjaival. Országjáró soroza�
tunk keretében most a keleti országrészben kialakult 
helyzetről tudósítunk, emődi, miskolci, nyíregyházi, toka �
ji, debreceni illetékesek véleményét meghallgatva.

Mint ismeretes, október 1-jé- 
töl ebben a régióban három 
megyei lap terjesztését az oszt�
rák érdekeltségű Funk Verlag 
Und Duckerei vette át saját ter�
jesztői hálózatot kialakítva. 
A cég több héten át tartó rek�
lámkampányában azt ígérte, 
hogy az olvasó — előfizető — a 
megyék legtávolabbi csücské�
ben is reggeli kávéja mellett ol�
vashatja a „Hajdú-Bihari Nap�
lót", a Kelet és Észak-Magyar- 
országot.

„ ígéret szép szó, ha megtart�
ják, úgy jó "  — tartja egy ismert 
mondás, nos, pár hét eltelte 
után nyilvánvaló, eme népszerű 
cég több ezer előfizetőjének 
sokszor jutott eszébe az idézett 
mondás. Számukra az ígéret 
csak szép maradt, a „megtar�
tás" bizony alapos csorbát 
szenvedett, s nemhogy reggeli 
kávéja mellé, de még vacsorája 
mellé sem kapott újságot. Vol�
tak olyanok — s nem is keve�
sen —, akik több napon keresz�
tül, ráadásul — Debrecenben 
— az F. V. D. székhelyén sem. 
Ezután nehéz elképzelni, ho�
gyan jártak a távolabbi vidék 
előfizetői. . .

*

„Hajnali" 7 óra 45 perckor ér�
kezünk az emődi postahivatal�
hoz, alapos riadalmat okozva, 
de mielőtt bárki rosszra gon�
dolna, erről csak annyit: mást 
vártak. Hogy kit vagy kiket, bo�
rítsa feledés, legyen ez a mi t it �
kunk. E korai óra viszont azzal 
az előnnyel járt, hogy úgyszól�
ván mindenki a hivatalban tar �
tózkodott, s különösen a pos�
táskézbesítő asszonyoktól hal�
lott hírek jelentették az érde�
kességet. Az Észak-Magyaror- 
szág újdonsült terjesztői bizo�
nyos értelemben átverve érzik 
magukat, mert bár a fizetséget 
jónak tartják, sem esőköpenyt, 
sem kerékpárt, sem táskát nem 
kaptak. Ráadásul az elmaradt 
és pontatlanul kézbesített újsá�
gokat átvevők elég kemény 
szavakkal jelezték, a jövőben 
nem tartanak igényt a megye 
amúgy népszerű lapjára, s az�
tán inkább a Népszavára fizet�
nek elő, mert azt a posta biztos, 
hogy hiánytalanul és időben el�
juttatja címükre.

*

— Felértékelődött a sokszor 
szidott posta hírlapkézbesítő 
tevékenysége — mondta úgy�
szólván beszélgetésünk elején 
Mezővári Attiláné, a régió hír�
lapkereskedelmi osztályának 
vezetője. — Felértékelődött, 
mert míg mi alig kimutatható 
hibaszázalékkal dolgozunk, az 
F. V. D. cég indulása igen rosz- 
szul sikerült. S ezt nem a „sava�
nyú a szőlő" elv mondatja ve�
lem. Mi az új terjesztőhálózat 
felállítását pozitívnak tartottuk, 
de innen kezdve csupa negatív 
jelenségről hallunk. Nem jó az 
emberanyag, tájékozatlanok a 
kézbesítők, nincs helyismere�
tük, s egyáltalán az indulás egy 
álomkép szintjén indult.

— Gondolja, hogy Tho �
mas Koch urat, a felelős ki�

adót alaposan átverték a 
helyi tanácsadók?

— Ezt azért nem mondanám, 
de tény, hogy az ő elképzeléseit 
nem „honosították". Mert 
egyáltalán hagyjunk fel már az�
zal az illúzióval, hogy az újság- 
olvasás napi szükséglet, meg 
azzal, hogy a paraszt vagy mun�
kásember reggel olvas újságot. 
A csudát olvas. Legfeljebb este 
vagy hétvégén. Ezt egyébként a 
mi felméréseink már régen bi�
zonyították. Heves megyében 
például korábban indítottunk 
egy olyan akciót, hogy reggel 
6-kor mindenki megkapta a na�
pi sajtót. Nem fogja kitalálni, 
mi lett az eredménye.

— Kíváncsivá te s z . . .
— Levelek, telefonok töme�

ge, hogy ugyan már hagyjuk 
abba, mert hajnalban felébred�
nek a postás ajtócsapkodására, 
zörgésére, a családi házas terü �
leten pedig a kutyák eszeve�
szett ugatására.

— Jó történet, s nyilván 
igaz. Bodri így vágta haza a 
jó  szándékot, a csikorgó a j�
tópántról nem is beszélve. 
Valami azért még nagyon 
érdekelne. Hány postás új�
ságkihordó válto tt céget, s 
lépett át a kft.-be?

— Borsod megyében egy 
sem . . .

— Köszönöm, és nem 
fűznék hozzá egy szót 
s em . . .

*

Szerintem nincs rondább do�
log, mint egy, amúgy a nyári 
idegenforgalomban élettel teli 
kisvárosba csontig ható, hideg 
őszi esőben megérkezni. Láto�
gatásunkkor Tokaj ezt az arcát 
nyújtotta, s a külsejében gon�
dozottnak egyáltalán nem ne�
vezhető hivatal sem szívderítő 
látvány. Kívülről. Bent viszont 
rend és tisztaság, és a szak- 
szervezeti fórumokról ismert 
kedves, 1983 óta hivatalvezető 
Kristóf József.

— Valóban nem a mi hivata�
lunk a legszebb a megyében, 
de 1994-ben elkezdődik a felújí�
tás, s ha majd befejeződik, ak�
kor nézd meg.

— Biz'isten megnézem, s 
ünnepi ruhát veszek fel.

— Ezt hamarabb is megte�
heted, mert most várjuk a gáz�
bekötést, s az ünnepi fáklya�
gyújtáskor is eljöhetsz. Az sem 
lesz semmi.

— Boldogan megtenném, 
de most egyelőre az Észak- 
Magyarország új terjesztési 
form ájáról érdeklődnék.

— Felmondott a kézbesí�
t ő . . .

— Ne mondd, s vajh mi�
ért?

— Nem kapta meg a beígért 
bért.

— Forduljon a szakszer�
vezethez, persze m elyik �
hez? Különben áll a bál?

— Nem túlságosan, lassan 
tisztázódnak a viszonyok, s ha 
minden jól megy, több előfize�
tőnk lesz, mint korábban.

— Hogy csináljátok?
— Egyszerű. Az emberek ha�

mar megunják a pontatlansá�
got, s átváltanak a Népszabad�

ságra, a Népszavára s a Déli 
Hírlapra.

— Ez utóbbi egy miskolci 
bulvárlap. . .

— Lehet, hogy az, de szere�
tik e vidéken. Csak egy baj van, 
62 forinttal drágább az előfize�
tése, mint az Észak-Magyaror- 
szágnak.

— De legalább megkapja 
az előfizető, különösen, ha 
ti viszitek házhoz. . .  Erről 
ju t eszembe: ha jók  az érte �
süléseim, Kohl úr Tokajban 
is járt.

— így van. Különleges em�
ber . . .

— Biztos, hogy igazad 
van, de ettő l még nem lesz 
jobb az idei aszútermés. De 
az újságkihordás sem . . .

*

Bodnárnét, a Nyíregyházi 
Posta hírlapterjesztési osztály- 
vezetőjét faggatjuk arról, hogy 
a lapterjesztő konkurencia 
megjelenése mit is jelent a 
nyíregyházi postának.

— Az Észak-Magyaror- 
szágot, a Hajdú-bihari Nap�
lót, a Kelet-Magyarorszá- 
got október 1-jétől önálló �
an terjeszti a Napló Lapki�
adó Vállalat. E terjesztői ne�
kifutás egyelőre úgy néz ki, 
hogy nem igazán működik. 
Egy tanulság máris levon�
ható, éspedig, hogy az any- 
nyit kritizált posta mégis�
csak jól végezte és végzi a 
d o lg á t. . .

— A postának végül is na�
gyon jól kiépített lapterjesztői 
hálózata van.

— A Napló Lapkiadó Kft. 
azon kezdeményezésre, 
hogy maga írja, nyomja és 
terjessze saját kiadványait, 
bizonyosan jó ötlet, és az 
olvasók is jó  néven vennék, 
ha ez flottu l működne. 
Hadd kérdezzük meg öntől, 
hogy presztízsvesztés-e a 
postának az, hogy az em lí�
te tt lapokat nem terjeszti 
már?

— Mint mondottam, a posta 
alkalmas volt, és a jövőben is 
képes lesz a hírlapok panasz- 
mentes terjesztésére, tudniillik 
olyan kiépített hálózattal ren�
delkezik, amellyel egy újonnan 
induló lapterjesztő kft. vagy tár �
saság nem rendelkezhet. Mi a 
címadatokat évente átadtuk a 
kiadónak, majd pedig havonta 
közöltük velük a lemondott és 
új előfizetők adatait. Hogy a 
Napló Kiadó Kft. most induló 
terjesztői hálózata miként tartja 
nyilván és naprakészen az ada�
tokat, arról nekünk nincsenek 
információink. Valójában ez 
már nem is tartozik rám.

— A konkurencia m egje �
lenése milyen anyagi vesz�
teségeket okozott a postá �
nak?

— Kézbesítőkereset-kiesés�
re végeztünk számításokat 
Nyíregyháza viszonylatában. 
Nos, kézbesítőink hozzávetőle�
gesen 80 százalékban elveszí�
tették korábbi bérüket. Ennek 
az az oka, hogy nálunk főleg a 
helyi lapokra fizetnek elő az 
emberek, hiszen a helyi hírek 
érdeklik igazán őket. Nyilvánva�
ló, hogy a kézbesítő kereseté�
nek zöme ebből jö tt össze.

— Ez akkor azt jelenti, 
hogy önök a kézbesítők jó �
kora hányadának felm ond �
tak? Avagy a kézbesítők 
maguk néztek új munkale �
hetőség után?

— Úgy mondhatnám, hogy 
is, tudniillik járásokat szüntet�
tünk meg a beállott új helyzet 
miatt. Nyíregyháza területén 
korábban 47 lapkézbesítő dol�
gozott. Jelenleg 29 kézbesítői 
járásra osztódik a város. A ki�
esett kézbesítők egy része kor- 
engedményesen nyugdíjba 
ment. Voltak kézbesítők, akik 
önként felmondtak, hiszen a 
munkanélküli-segély összege 
magasabbra rúg, mint a havi 
kereset.

— A leépítéseken túl a 
posta milyen módon pró �
bálja pótolni az új helyzet�
ben előállt jövedelem kiesé �
seket?

— A járásösszevonások 
megejtésekor arra törekedett a 
posta, hogy — a négyórás kéz�
besítői időt, és a nyolcórás 
11 000 Ft-os alsó jövedelemha�
tárt alapul véve — 5500—6000 
forintot keressenek havonta a 
megmaradt kézbesítők. Ehhez 
más, levélkézbesítői munkát is 
csatolunk, hogy a keresetkiesé�
seket valamilyen módon pótol�
ni tudjuk. A pluszmunkából 
származó keresetkiegészítés 
2200—3000 forint körül mozog. 
Ez tehát nem kompenzálás, ha�
nem munkával megkeresett 
bér.

— Milyen információi 
vannak önnek arról, hogy 
az új terjesztési hálózat mi�
ként működik?

— Hírlapterjesztőink éveken 
keresztül ugyanazon körzetek�
ben dolgoztak, az ügyfelekkel 
közeli kapcsolatba kerültek. Az 
előfizetési díjak beszedésekor 
ismerősökként csengettek be a 
lakásokba. Az előfizető polgá�
rok nem értették, hogy a válto �
zás okozója valójában nem a 
posta, hanem a Lapkiadó. Ter�
mészetesen az előfizetők bizal�
matlanabbak az új kézbesítő�
vel, mint azzal, akit évek óta is�
mernek.

— A posta alkalmazottai 
közül m entek-e át az új 
Lapterjesztőhöz?

— Három-négy emberről tu �
dunk, akik átmentek, ők előre 
jelezték kilépési szándékukat. 
Hangsúlyozom, mi nem küld�
tünk el senkit, akik elmentek, 
önként tették.

— A lapterjesztésben  
megjelent vetélytárs ténye  
milyen érzelm eket váltott 
ki önből?

— Meg kell vallanom, hogy 
egyelőre szokatlan, hiszen 
ilyennel mi, postások, eddig 
még nem találkoztunk. Az a 
két-három hét, ami az új hely�
zet beállta óta eltelt, nem iga�
zán nagy idő. Napi teendőim 
nem teszik lehetővé, hogy a do�
logról hosszan morfondírozzak.

— Hány lapot terjeszte �
nek jelenleg?

— Nyíregyháza város szep�
temberi adataival rendelkezem. 
28 500 előfizetőhöz vittünk la�
pokat. Ebből az Észak-Magyar- 
ország, ami októberben már ki�
esik, 13 500. Egyszerű kivonás�
sal is látni lehet, hogy mit veszí�
tettünk.

— Fizetési adatokat tud �
na-e mondani?

— A júliusi hónap adatai 
szerint egy B-kategóriás (kicsi) 
körzetben 13 400 forint kerese�
te volt a terjesztőnek. Amelyből 
a megyei lap után 10 656 forin �
tot kapott. Egy másik példa: al�
kalmazottunk, aki 15 381 forin �
tot keresett, a megyei lap utáni 
jövedelme 11 136 forintot tett 
ki. Jól látható tehát, hogy mi�

lyen kevéssel marad az, aki az 
Eszak-Magyarországot már 
nem terjesztheti. A kialakult 
helyzet ellenére is bízom ab�
ban, hogy terjesztőim megpró�
bálnak majd új előfizetőket 
szervezni. Itt elsősorban az or�
szágos napilapokra gondolok. 
Ez a kézbesítőknek érdeke, an�
nál is inkább, mert az imént 
taglalt fizetéskieséseket pótolni 
kell valamilyen módon.

— A postavonat mikorra 
ér Nyíregyházára?

— Öt óra huszonötkor érke�
zik meg az a vonat, amely a la�
pokat hozza. Kézbesítőink 5 óra 
45 percre jönnek, 6 óráig átve�
szik a lapokat, és megkezdik a 
szokásos kézbesítést. A lapok 
nagy részét, hozzávetőleg 85 
százalékát, 8 óráig kézbesítjük.

Dr. Demeter Sándorra, a 
debreceni igazgatóság hírlap- 
osztályának vezetőjére egy biz�
tosan nagyon jellemző. Nem 
tartozik a lassú beszédű embe�
rek közé, különösen akkor, ha 
egyik kedvenc témájáról, az új�
ságról beszélhet. Mi pedig erről 
kérdeztük, a többit pedig az 
önök fantáziájára bízzuk.

— Meglehetősen zűrös 
körülmények között indult 
a megyei napilapok postá �
tól á tvett terjesztése. Érde�
kes — és ezt nagyon szeret�
ném hangsúlyozni —, ez 
idáig egyetlen illetékes ré �
széről sem tapasztaltam, 
hogy most kajánul kaca- 
rászna. Persze miért is ten �
né? Az viszont tény, valami 
nem jó . . .  Erről kérdezné�
lek . . .

— Területünkön két megyei 
lapot terjesztettünk. Kohl úr 
már korábban megvásárolt egy 
nyomdát, s a szintén megvásá�
rolt három megyei lapot itt 
nyomtatta ki. Szerintem már 
akkor eldöntötte, hogy előbb — 
vagy utóbb — saját terjesztő- 
hálózatot alakít ki. De már a 
nyomdai munkák megindulása�
kor problémák voltak — mert 
ez 210 ezer példányt jelent —, s 
tartani kell először is például a 
lapzártát, mert ennek pontat�
lansága azt jelenti, hogy távo�
labbi vidékekre nem érkezhet 
időben az újság. Kísérletezett 
még a posta terhére színes 
nyomással is, alapos csúszáso�
kat okozva. Végül augusztus�
ban felmondta a terjesztési 
szerződést, és október 1-jétől 
indult az önálló terjesztés.

— Valójában kik terjesz �
tik  az újságot?

— Hirdetéseket adott fel, de 
korábban azt szerette volna, ha 
a postások viszik ki az újságot 
az éjszakai órákban.

— Ez nyilvánvaló képte �
lenség.

— Persze hogy az. Ráadásul 
úgy képzelte, hogy nem fizet 
társadalombiztosítási adót, ha�
nem a terjesztők váltsanak ki 
vállalkozói engedélyt, s ők ké�
szítsenek az így szerzett jöve�
delemből adóbevallást.

— Ügyes, m it mond�
jak  . . .  Arról nem beszélve, 
hogy milyen állapotban áll 
munkába a postán az a dol�
gozó, aki é jje l 3-tól újságot 
cipelt.

— Nyilván fáradtan. De mi 
van akkor, ha csúszik a lap, és 
ezért nem ér be munkahelyére? 
Végül is ez nem jött össze, és 
ezt Kohl úr meglehetősen fá j�
lalta, s erre különböző sajtóor�
gánumokban célzást is tett.

— M it mondott?
— Például cinikusnak nevez�

te a postát...

— Tudod, nekem az ju t 
eszembe, hogy elválik egy 
házaspár, s az újra férjhez 
menő asszonynak a volt 
férjé t kérik meg a nászágy 
megvetésére. Nehéz ezt mi�
nősíteni . . .

— De azt is, hogy informá�
cióink szerint az előfizetési dí�
jak nagy része még nem került 
beszedésre, s az általunk át�
adott nyilvántartást folyamato�
san nem vezették, holott mi a 
változásokat is időben jeleztük.

— Maradjunk az előbbi 
hasonlatnál, végül is az 
ágyat m egvete tté tek . . .  De 
arról, hogy az új férj impo�
tens, igazán nem ti tehet �
tek  . . .

— Kohl úr ezt később elis�
merte, s valamiféle számítógé�
pes hibára hivatkozott. Kép�
zeld, 10 éve meghalt előfizető 
is kapott újságot. . .

— Nyilván, hogy tá jéko �
zott legyen, fönt az égben 
is. Postai újságárusító he�
lyeken nincs árusítás?

— Van, de ahhoz nem járult 
hozzá, hogy kézbesítőinknél is 
legyenek megyei napilapok az 
országos lapok mellett. így 
csak a hivatalokban kapható 
megyei napilap korlátozott 
számban, tehát ha a saját ter�
jesztő késik, vagy a lap nem ér�
kezik meg, a lakosság egy ré�
sze — pont az előfizető — új�
ság nélkül marad.

— Ilyen a postánál elő �
fordulhatott?

— A legritkább esetben, 
mert ha bármi probléma adó�
dott, mi különszállítással azon�
nal intézkedtünk.

— M agatokra vállalva a 
nyilvánvaló többletköltsé �
get?

— Természetesen.
— Azt mondtad: „term é �

szetesen". Tudod, ez az a 
szó, ami tálén az egész be�
szélgetésünkre a legjellem �
zőbb, s ehhez én még — en- 
gedelmeddel — a felelős �
ség szót is hozzátenném. 
Erről egyébként miskolci 
kolléganőd is beszélt. 
A posta egyszerűen nem  
engedheti meg magának, 
hogy akár rövid távon is, 
egy zűrzavaros helyzetet 
terem tsen. Más ezt a jelek  
szerint m egteheti, hogy 
meddig, az nem ránk tarto �
zik. Egy biztos: a sportsze�
rűség jegyében ne Ítéljünk  
elhamarkodottan, de van 
egy olyan érzésem: ez a té �
ma még bőven nem merült 
ki. Magyarul: lesz még fo ly �
tatása, s félek, lesznek még 
cifra ügyek. De ezek már 
tőlünk — és reméljük, a 
postától — távolabb fognak  
zajlani.

Örülök, hogy megismer�
kedtünk, és elnézést, hogy 
rátok törtünk . . .

Gittái István—Veégh Ádám

*

Lapzártakor, november 8-án 
újra érdeklődtünk Debrecen�
ben, abbéli reményünkben, 
hogy a helyzet tisztázódott, és 
a lapok kézbesítése normalizá�
lódott. Nos, nem normalizáló�
dott. Legújabb információink 
szerint a kiadó és terjesztő tel�
jes hírzárlatot rendelt el. A té �
nyek ismeretében ezen még 
csodálkozni sem lehet. Bár ki 
tudja . . .

(— a szerkesztő —)
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Mint egy nagy család
Általában ugyanazzal a busz- 

szal indulok el a Bp. 70-es Pos�
tahivatalba, amelyikre Margó 
(Komáromi Gáborné, az általá�
nos osztály munkaügyi előadó�
ja) is egy megállóval később 
felszáll. Mindig figyelem, hogy 
a várakozó tömeg között ott 
van-e, s ha lehet, igyekszem 
neki is helyet foglalni mellet�
tem. Beszélgetésünk kezdő 
mondatai már egy jó ideje saj�
nos majdnem mindig egyfor�
mák: én elmondom, hogy itt- 
ott zsibbad a fejem, szaggat a 
lábam, s olykor a szivembe is 
belefacsar. Neki is fáj minden 
csontja, s a „motor" ott sem a 
legjobb — amit mindig a jövő �
menő frontokkal magyarázunk. 
Többször iratokkal teli, nehéz 
szatyrot is cipel, „Muszáj volt 
hazavinni". A hivatali dolgok 
mellett természetesen szó esik 
egymás családi dolgairól is, 
most például arról, hogy mind�
kettőnknek sikerült 30 kg bur�
gonyát venni, kilóját húsz forin �
tért.

A 30-as buszhoz a 7 óra előtti 
szokásos stáb rohan, bizakodva 
abban, hogy a vezető nem pont 
az orrunk előtt csapja be az aj�
tót. Most sikerült. A kézbesítő, 
akivel beszélgetek, elmondja, 
hogy tegnap a társával 21 -21 kg 
anyagot vitt ki, s ha 1/1-re kerül 
a sor a fájós lábával, gerincé�
vel, nem is tudja, hogy fogja 
bírni. Közben egy szatyor visz- 
szahozott könyvet kapok — 
„hadd adjam most oda!" jeligé �
vel.

*

A Hírlapon — ahova regge�
lente a szakszervezetnek és a 
könyvtárnak előfizetett újságo�
kért megyek — szól az egyik 
„leányzó", hogy az Orsányi ne�
vére felírt 4 színházjegyből ket�
tőt ki szeretne fizetni; a 800 fo �
rint máris a kezemben. (Régi 
tapasztalatom: a pénzt akkor 
kell elfogadni, amikor adják.) 
A hivatal folyosóján Náray 
Lászlóné, a forgalmi osztály ve�
zetője állít meg: „Jaj, de jó, 
hogy lá tom . . . "

Míg a szakszervezetbe be�
adom az újságot, elmondjuk 
egymásnak, hogy tegnap mit 
sikerült elintézni, ma ki merre 
rohan vagy éppen azt, hogy ki�
vételesen végig a helyünkön 
vagyunk. A könyvtárig még egy 
cédulát is kapok a kezembe: 
„Papa! HERAKLEITOSZ-ról ami 
van, azt hozd haza, légy szíves, 
vagy filozófiai könyvet! Ko�
szi . . . "  És máris nyitom a 
könyvtárajtót, s közben azon 
gondolkodom, hogy ki adta a 
szatyrot a kezembe a buszon.

A délelőtti kölcsönzési idő 
mindig pillanatok alatt szalad 
el. A 618 beiratkozott olvasóból 
kb. négyszázan intenzíven láto�
gatják a könyvtárat. Vannak 
olyanok, akikkel csaknem min�
den nap találkozom, vannak 
olyanok is, akik hetente jönnek 
könyvet választani, de a legtöb�
ben havonta egyszer cserélnek. 
Szerencsére széles skálájú az 
érdeklődés. A szépirodalom 
mellett a legkülönbözőbb szak�
könyveket is keresik. Az termé�
szetes, hogy az útikönyveket, 
az egészségügyi kiadványokat, 
a háztartással foglalkozó, vagy 
műszaki könyveket állandóan 
hozzák-viszik, de az utóbbi idő �
ben megnőtt az érdeklődés a 
különböző vallásokat tárgyaló 
szakirodalom, a magyar törté �
nelmet — annak egyes idősza�
kait, kiemelkedő alakjait — fel�
dolgozó művek iránt is.

A könyvtáros legnagyobb 
örömére egyre többen emelik 
le a polcról a versesköteteket, 
az életrajzi regényeket, a klasz-  
szikus műveket. Nem egy olyan 
eset van, amikor az olvasó fo �
kozatosan feldolgozza egy bi�

zonyos szakterület anyagát. 
Sportújságírónak készülő egyik 
munkatársunk a jegyzékén sze�
replő könyvek közül nagyon so�
kat megtalált, ugyancsak ha�
sonló eredményre jutott a mű�
vészettörténet kiadványai kö�
zött kutató másik olvasónk.

Egy-egy történelmi esemény�
ről vagy tudományos kutatásról 
olvasott könyvet általában a 
visszahozatalkor megbeszélik, 
elmondják véleményüket, köl�
csönösen felhívjuk egymás f i �
gyelmét az ugyanazt a témát 
feldolgozó másik író müvére 
vagy kiadványra. Vannak bön�
gésző olvasók. A keresztrejt- 
vényfejtők kitartó kutatók. A ré�
gi olvasók felhozzák magukkal 
új kollégájukat, hogy ők is is�
merjék meg és éljenek a könyv�
tár adta lehetőségekkel. „Ez a 
könyvtár nekem egy darabka 
kis sziget" — hallom nemegy�
szer, s tökéletesen megértem 
azt, hogy egy kis kikapcsolódás 
után jobban megy a munka, le�
gyen az akár szellemi, akár fizi�
kai. A kölcsönzés mellett gyak�
ran ugyanúgy szóba kerülnek a 
benti feladatok, az otthoni gon�
dok és örömök egyaránt. Saj�
nos, egyre többen mesélik el, 
nem tudják, mi lesz holnap, ha 
férjük vállalata megszűnik, 
vagy ha a gyermekük most 
nem tud szakmájában elhelyez�
kedni. Egyre többen vállalnak
— ahol csak lehet — külön 
munkát, azért, hogy a család 
megélhetése biztosítva legyen, 
vagy azért, hogy az eddigi meg�
szokott szintet tartani tudják. 
Olyan jólesik hallani, ha valami 
a hivatali munkában vagy o tt �
hon egyenesbe kerül. Sokszor 
úgy érzem, mintha egy nagy 
családban élnék, hiszen a ve�
lem történteket ugyanúgy meg 
tudom beszélni velük.

A kötelező olvasmányok 
egész évben forognak az olva�
sók kezén. A könyvtár kitűnő ál�
lományának köszönhetően — 
mivel az alapműveket (Jókai, 
Mikszáth, Móricz, Arany, Petőfi, 
Brecht, Moliere, Tolsztoj, Vol�
taire, Shakespeare . . . )  még tíz 
évvel ezelőtt minimális áron si�
került beszerezni — egyszerre 
akár húsz példányt is ki tudunk 
ugyanabból a műből kölcsönöz�
ni. Ebben az évben viszont egy�
re több olyan könyvet kerestek 
a szülők, amelyeknek a beszer 
zése még másik hálózati könyv�
tárból is nehézséget jelentett. 
A pedagógusok az irodalom 
megadásánál nem gondolnak 
arra, hogy abból legfeljebb 
csak egy-egy példánnyal ren�
delkeznek a könyvtárak. A gye�
rekek rettenetesen túlterheltek. 
A saját fiamról tudom, bár még 
csak ötödikes, mégis olyan 
mennyiségű anyagot adnak fel, 
hogy a leckeírás és a tanulás — 
esetenkénti felmondás — este 
9 óra utánra is elhúzódik és 
nemegyszer már reggel 6-kor 
az íróasztalnál ül. Sötétben jön 
haza, jóformán csak pár szót 
tudunk egymáshoz szólni. Egyik 
nap örömmel lebegteti az okle�
velet, amin az áll, hogy a kerü�
leti számítástechnikai verseny 
első díját nyerte el. Természe�
tes, hogy minden szülő igyek�
szik a gyerekének segíteni. Az 
olvasóktól tudom, hogy nem 
egy esetben ők jegyzetelnek, 
mert egyszerűen fizikai képte�
lenség azt a „gyerekének telje �
síteni, amit a tanár kér. Különö�
sen akkor, ha a kért anyagrész 
kézikönyvtári állományban sze�
repel, vagy csak olvasótermi 
szolgálaton keresztül lehet hoz�
zájutni. Még a nagyszülők is 
besegítenek. A hosszú listák 
könyveit alig bírják hazaszállíta�
ni. „Tegnap a srác beszedett 
egy karót, mert nem tudott fel�
készülni", vagy „nagyon jó  
anyag volt ebben a könyvben"
— értesülök utólag.

A sok munka miatt többen 
egyszerűen nem tudnak feljutni 
a könyvtárba. Hogy ők se ma�
radjanak ki, számtalan esetben 
a karomon könyvekkel — álta�
lában az új beszerzések egy ré�
szével — végigszaladok a hiva�
talon, természetesen többszöri 
fordulóval, hiszen pillanatok 
alatt „elkel" a házhoz szállított 
irodalom.

A könyvbeszerzés négyszer 
annyi időt, négyszer annyi ener�
giát igényel most, mint évekkel 
ezelőtt. Simoray Lajos, egykori 
hivatalvezetőnk az egyike azon 
olvasóknak, akivel könyvtémá�
ban is mélyebben el tudok be�
szélgetni. Ezek sokszor csak 
egy-egy mondatok, hiszen ő is 
állandóan siet, korát megha�
zudtoló fiatalsággal és intenzi�
tással ügyködik azon, hogy a 
dolgok rendben menjenek. Ta�
lán nem is gondolja, hogy élet- 
tapasztalatával, történelmi rálá�
tásával milyen sokat segít ne�
kem. Éppen ő mesélte a napok�
ban, hogy a család karácsonyi 
könyvajándékának beszerzése�
kor négy helyen ugyanazon 
könyv négy különböző, igen el�
térő árával (2300 és 900 Ft kö�
zött) találkozott. Pontosan ez a 
helyzet a könyvtár esetében is.

Állandóan járni kell a várost, 
hogy áttekintésem legyen a 
könyvpiacról, s lehetőleg a be�
szerzendő könyv a lehető leg�
kedvezőbb áron — nem egy 
esetben 70 százalékos árked�
vezménnyel — kerüljön megvé�
telre. A könyvárak már átlag�
ban 400-500 Ft között mozog�
nak, s dolgozóink ezt már egyre 
kevésbé tudják megfizetni. Mi�
vel szerencsére az olvasási igé�
nyük megmaradt, ezért érthető, 
hogy egyre többen keresik fel a 
könyvtárat. Igen nagy segítsé�
get jelentenek a PMK Központi 
Könyvtárától letétbe kapott leg�
újabb kiadványok. Ezeket — 
hogy mindenki hozzájuthasson 
— rövidebb kölcsönzési idővel, 
általában csak egy-egy hétre 
adom ki. A 70-es Hivatal és az 
MCSV szakszervezete anyagi 
támogatásának, valamint az 
előbb említett PMK Központi 
Könyvtárának köszönhetően si�
került biztosítani, hogy rend�
szeresen mindig újabb és újabb 
könyveket tudjak az olvasók elé 
rakni.

A könyvtár több mint 
16 000-es állományával bő vá�
lasztékot kínál. Az egyéni kü�
lönleges kéréseknek is igyek�
szem eleget tenni; azokat a 
könyveket, amelyekkel könyvtá�
runk nem rendelkezik, legtöbb�
ször sikerül máshonnan meg�
szerezni.

A hivatali közönségszerve�
zést — ugyanúgy, mint a nyug�
díjasok „Szamovár teadél- 
után"-jait vagy a gyerekek tava�
szi, nyári, téli olvasótáborait 
nem lehet pár mondatban leír�
ni; az teljesen külön fejezet, er�
ről majd legközelebb.

Este 6 óra felé Marinov Már- 
tonnéval a Keletinél, a 73 
E busz megállójában találko�
zom. Ó is inkább megkerüli a 
teret, csak le tudjon ülni. Én a 
színházak jegyirodáiból jövök, ő 
most fejezte be a kézbesítést. 
Húsz percig szóhoz sem ju to t �
tam mellette, élvezet volt hall�
gatni, ahogy a munkájáról be�
szólt. Elmondta, hogy a tö �
ménytelen mennyiségű anyag 
mellett milyen fontos az embe�
rekkel való személyes kapcso�
lat. Akik a járatában laknak, 
mindegyikhez van egy-két jó 
szava, „időt kell rá szakítani, s 
akármilyen fáradt is az ember, 
kedvesnek kell lenni". Ismeri 
problémájukat, egy-egy idő�
sebb nyugdíjasnak még a 
gyógyszerét is kiváltja. Most ta �
nítja be fiatal, új kollégáját, aki 
remélem, majd megfogadja ta �
nácsait.

Horváth Károly

MÚLTUISKBÓL

Országos Postás Zene 
és Kultúr Egyesület

Az 1896-ban alakult Posta és 
Távírda Tisztviselők Ének- és 
Zeneegyesülete és az 1921-ben 
létrejött Országos Postás Kul�
túr Egyesület 1925-ben egye�
sült és Országos Postás Zene- 
és Kultúregyesület néven meg�
kezdi diadalmas pályafutását.

Talán az egyetlen egyesület, 
mely abban az időben nem tö �
rekedett sem önálló székházra, 
sem arra, hogy szakosztályai 
egy épületben legyenek. Az 
egyesület helyiségei különböző 
helyeken voltak. Az egyesület 
elnöksége: Postavezérigazga�
tóság, Postapalota. Az egyesü�
let titkári irodája: Vili., Mária 
Terézia tér 17—19. sz. IV. eme�
letén — a mai Horváth Mihály 
téren. Az egyesület zeneiskolá�
ja: Vili., Szentkirályi utca 40. 
szám alatt. Az Évkönyv szer�
kesztősége pedig a Budapest 
741. Postahivatalban — a levél- 
kézbesitő postahivatalban a 
Keleti pu.-nál működött.

Az egyesület kiadványa Pos�
ta és Távíró Évkönyv 1936-os 
XXXI. évfolyamában cikket kö�
zöl a 10. életévébe lépett egye�
sület addigi izgalmas életéről. 
A visszaemlékezésből megtud�
hatjuk, hogy: „Az Országos 
Postás Zene- és Kultúregyesü�
let első rádiós hangversenyét, 
1925. szeptember hó 30-án tar�
totta a Telefonhírmondó 
Rákóczi úti helyiségeiben . . .  
Egyesületünk e hangversenyein 
kívül időnként helyet kapott az 
Országos Postás Zenekar is. Ki�
tüntető helyet foglal el a rádió 
műsorában egyesületünk Ba�
lázs dzsessz-zenekara is. Azon�
kívül tagjaink közül többen is 
szerepelnek szerzeményeikkel 
a rádió napi műsorain" — így 
„dr. Koltai Gyula postafőigaz�
gató, mint zongoraművész ze�
nedarabok előadásával vagy 
különböző zeneszámoknál mű�
vészi zongorakíséretével. . .  Vi�

téz Kaczvinszky Emil postahiva�
tali igazgató tagtársunk is több �
ször játszott csellójával a mik�
rofon előtt. Thomée József 
postafelügyelő, Koncz Dezső 
és Ságodi József postatiszt 
tagtársak megzenésített dalait 
többször adták elő neves ének�
művészek a rádióban. Dr. Fehér 
István titkár tagtársunk népsze�
rű dalaiban is többször gyö�
nyörködhettek a rádió hallga�
tói. Arató Béla ellenőr tagtár�
sunk pedig, mint a gyermekek 
kedvenc mesélője szórakozta�
to tt többször mikrofonon ke�
resztül . . .

Ha végigtekintünk a rádió 10 
éves műsorán, még sok olyan 
postás szereplését találnánk, 
amelyet fel lehetne sorolni, de 
ennyi is elég annak igazolására, 
hogy a postaszemélyzet tagjai 
nemcsak a munkában az elsők, 
hanem az. irodalom és művé�
szet terén is elismerésre méltó 
sikereket tudnak elérni" — írta 
a korabeli szerző.

Az egyesület ezeket az ered�
ményeket és céljainak további 
megvalósítását a megfelelő 
szakosztályok létrehozásával 
valósította meg. így kezdetben 
szakirodalmi és külön szépiro�
dalmi, valamint ének- és zene�
szakosztálya működött. De volt 
az egyesületnek idegen nyelvi 
és nemzeti táncszakosztálya is. 
Az 1940-es évekre az egyesületi 
keretek leegyszerűsödtek és 
már csak két szakosztály, a ze�
nei és a kultúrszakosztály mű�
ködött.

A múlt tanulságaként nézzük 
meg, hogyan működött, mivel 
foglalkozott e két egyesületi 
részleg: „A zeneszakosztály
fenntartja az Egyesület orszá�
gos hírű zeneiskoláját. Az isko�
la a Zeneakadémia tanterve 
szerint a legkorszerűbb peda�
gógiai módszerekkel, kizárólag 
Zeneművészeti Főiskolát vég�

zett tanerőkkel a postás kartár�
sainknak és gyermekeiknek 
25%-os tandíjkedvezménnyel 
kiváló tehetségű gyermekeknek 
pedig teljesen ingyenes zenei 
oktatást nyúj t . . .  A kisebb 
hangversenyeket a zeneiskola 
orgonatermében — mely az 
1940-es években a IV., Város�
ház utca 20. alatt a Szervita 
Atyák házában volt —, a na�
gyobb növendékkocerteket a 
Postás otthon (VI., Benczúr ut�
ca 27.) dísztermében tartja. Az 
Egyesület felügyelete alatt mű�
ködik az Országos Postás Zene�
kar." Úgy érzem, hogy e még 
ma is más néven és keretek kö�
zött működő — zenekar és ze�
neiskola története a posta és 
zenetörténetnek egy-egy külön 
fejezete.

Az 1940-es években működő 
másik szakosztály: a kultúrszak�
osztály volt. Feladatának tekin �
tette, hogy „nyilvánosságot 
szerezzen nemcsak a postás 
szakirodalommal foglalkozó 
kartársainknak, hanem a szép- 
irodalom postás művelőinek is. 
Ez elsősorban a Postások Év�
könyvén — a Posta és Távíró 
Évkönyv utódja — keresztül jut 
kifejezésre. A szépirodalommal 
foglalkozó postás kartársainkat 
díjakkal és pályázatokkal ösz�
tönzi a serény munkálkodásra 
és a kiemelkedő munkákat ki�
adja, amikor arra kellő anyagi 
fedezettel rendelkezik. Könyv�
tára több ezer kötetre rúg, és 
ingyenesen küld minden vidéki 
kartársnak is magas színvonalú 
műveket kölcsönzésre . . .  Iro�
dalmi estéken, tudományos és 
szakelőadásain főleg postás 
szerzők munkáit postás szerep�
lők adják elő."

Hát ilyen volt az Országos 
Postás Zene- és Kultúregyesü�
let tevékenysége 1925 és 1945 
között.

Rákóczi M argit

Két nyugdíjasklub tagjai 
a hírős városban találkoztak

Néhány hónappal ezelőtt, ép�
pen e lap hasábjain vetődött fel 
annak a gondolata: milyen jó 
lenne, ha az ország különböző 
részein elszigetelten működő 
postai és hírközlési nyugdíjas- 
klubok megismerhetnék egy�
mást.

A Postás Művelődési Köz�
pontban, Budapest VI., Benczúr 
utca 27. szám alatt működő 
nyugdíjas klub ez évi első kirán�
dulása az előzetes programter�
vezet szerint Kecskemét és kör�
nyékén volt.

A Posta és a Hírközlési Dol�
gozók lapjának 1993. augusztu�
si számában jelent meg a hír�
adás a MATÁV kecskeméti — 
Bács megyei távközlési üzem 
— nyugdíjasklubjának megala�
kulásáról. Ha a „sors" úgy hoz�
ta, hogy a pesti nyugdíjasklub 
kirándulásának célja a magyar 
Alföldnek éppen ez a vidéke, jó 
ötletnek tűnt a kecskeméti kol�
légákkal a kapcsolatfelvétel és 
az itteniek meglátogatása.

Szantner György szervező t i t �
kárral történt telefonmegbeszé�
lések után bekövetkezett a 
„nagy találkozás".

Október 13-ának verőfényes 
délelőttjén a kecskeméti Kato�
na József Színház előtti téren 
várta a pesti nyugdíjasklubot 
Szantner György és Salgó 
György, hogy elkísérje a népes 
csoportot a MATÁV ebédlőjé�
be, ahol kávéval, pogácsával és 
jó szóval fogadták a pestieket 
az ottani nyugdíjas kollégák. 
A felfrissülés után Szantner 
György fiatalos hévvel és jó

nagy kerülővel vezette vissza a 
csapatot az autóbuszhoz, hogy 
útközben bemutassa kedvenc 
városa főterének nevezetessé�
geit.

A „Benczúr nyugdíjasait" az�
után tovább vitte a busz a bu�
gaci pusztaság felé, ahol a sze�
rencsés véletlen egy lovasbe�
mutató megtekintéséhez segí�
tette a csoportot. A napfény, a 
séta, a jó levegő kellően kifá �
rasztotta és megéheztette a ki�
rándulókat, így kimondhatatla�
nul jól esett a kecskeméti kollé�
gák által készített gőzölgő kö�
römpörkölt, mely estebédként 
várt meg bennünket a MATÁV 
éttermében. Gyönyörű terítés, 
kedves mosolyú kolléganők ve�
gyültek el közöttünk, s kérdez�
gettek bennünket, merre jár �
tunk, mit csináltunk, hogyan 
élünk Budapesten? Nem tudom 
— mert nem tudhatom —, ily 
rövid idő alatt születtek-e ba�
rátságok, de ismeretségek biz�
tos . . .  és jövő év áprilisában —

ha terveink valóra válnak — Bu�
dapesten, a Postás-, Távközlési 
és Műsorszórási nyugdíjasklu�
bok találkozóján már régi isme�
rősként köszönthetik egymást a 
pesti és kecskeméti kollégák.

Az 1993. évi Országos Postás 
Nyugdíjas „K i m it tud" sikerén 
felbuzdulva, a nyugdíjasközös�
ségeket szeretnénk megismer�
ni és egymással megismertetni. 
Egy olyan találkozót szeretnénk 
létrehozni, melyre talán a kü�
lönböző klubok tagjainak még 
aktív korában sem került sor, 
hogy megismerjék azokat a kol�
légákat, akikkel annyi éven át 
telefonon beszéltek, s akiknek 
hangját jól ismerték, de akikről 
csak gondolatban képzelték el, 
hogyan is nézhet ki az, aki a vo�
nal — a központ — túloldalán 
ül és kapcsolja a hivott számo�
kat. Bízunk benne, hogy jövőre, 
nyugdíjasként majd végre sike�
rülnek ezek a régvárt találkozá�
sok.

R. M.
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Karola többpercese 
a postatörvényről (2.)

A (2/c) bek. gördülékenyeb�
bé tehető az egyik „küldemény" 
kihúzásával: a feltételesen to �
vábbítható küldemény nem fe �
lel meg az előírásoknak. A (3) 
bek. szebben hangzana: „Az a) 
és b) pontba tartozó küldemé�
nyek jegyzékét a minisztérium 
teszi közzé. A c) pontba tartozó 
küldemények feladási feltétele �
it pedig a miniszter határozza 
meg rendeletben." A (4) bek. 
átfogalmazva: „a/a 11. S alap�
ján a szolgáltatás teljesítését 
korlátozzák vagy szüneteltetik" 
(magyarázat: a szórend egyez�
zen a 11. §-belivel). "b) a szol�
gáltatás teljesítésének forgalmi 
feltételei — tevékenységén kí�
vül álló okból — nem állnak 
rendelkezésére." Apró csinosí�
tással megszűnik a 16. § (2) hi�
vataloskodása az „annak" átlé�
pésével.

A (3) bekezdésben körülmé�
nyes az „értéknyilvánítással fe l �
adott levél és csomag". (A 
mondat vége pedig pontosítás�
ra szorul: „átvételi elismervé- 
nyének kiadásával" — ez jogi 
jelentőségű.) Hasonló az eljárá�
som az (5) bekezdésben: „A 
pénzküldemény felvétele a 
pénz átvételét tanúsító feladó�
vevény kiadásával jön létre." 
A magyar nyelvben sem telje �
sen fedik egymást a „ fizetni" 
„ megfizetni'  „ kifizetni". Hely�
telenítem ezért a „megfizetni"-t 
és változatát. Én a „(ki)fizetni" 
és a „(ki)fizethető" mellett sza�
vazok. Jobban illő árnyalatoki 
„Esetében" és „esetén" — a 
„kor" időhatározórag helyén 
fontoskodnak. Ugyanitt a „nem 
teljesítés"-től borsódzik a há�
tam! Nem szebb úgy, hogy: 
„Ha a szolgáltató nem telje�
sít. . .'[17 . S (3) bek.].

A döcögős 19. S (2) bekezdé�
sét is átformáltam: „A címzett 
(magánszemély, illetve szerve�
zet) képviselője mást is megha�
talmazhat küldeményeinek át�
vételével." Itt jegyzem meg, 
hogy a '„postai” jelző unos-un- 
talan való kitevése erőltetett, 
miután a törvényben csak és ki�
zárólag ilyen szolgáltatásokról 
(illetve küldeményekről) van 
szó. A feltételt tartalmazó mel�
lékmondatot nem a legszeren�
csésebb beékelni a társ mellék- 
mondatba. [L : 19. § (3) bek.] Én 
a feltétellel zárnám a monda�
tot. Előbbrevalónak tartom a 
főszabályt. Ugyanitt raggal „in �
téznék el" egy németes névutó- 
használatot: „magánszemély�
nek". Jó égi Még mindig csak a 
felénél tartok?

A 20. S (1) b) bekezdésből -  
mint ismétlést — elhagynám a 
„feladó által megjelölt" részt. 
A (2) bekezdésben elég a „cí�
men", a (3)-ban pedig a „levél- 
szekrénybe". Eddig nem kifogá�
soltam a „minősül"-t, holott 
nélküle egyszerűbb: „kézbesít- 
hetetlen az a küldemény" a 21. 
S (1) bek.

A kettős tagadásra van jó 
szópárunk, a „ sem sem". Vele 
fejezném ki az a) bek. szabá�
lyát: „a szolgáltatón kívül álló 
okból sem a címzettnek kézbe�
síteni, sem a feladónak vissza�
kézbesíteni nem lehet". 
„Ugyanígy a b) bekezdést is: 
.terhelő díjat sem a feladó, sem 
a címzett nem fizette meg'; és 
még a (3) bek. bevezetőjét is: 
,Ha az őrzés időtartama alatt 
sincs lehetőség sem a kézbesí�
tésre, sem a visszakézbesítés- 
re, 1 év elteltével a szolgálta�
tó . . . ' "

A (3) bek. a bevezetővel ösz- 
szeolvasva is csonka, pótolnom 
kell a mondat tárgyát: „befizeti 
a pénzküldemény összegét 
ugyancsak az állam javára." 
Sántít a 22. S (1) bek., mert a 
törvényi szöveg azt sugallja, 
mintha a szolgáltató szervezet 
is fizikailag képes lenne megje�
lenni a vámhatóság előtt, holott

ezt nyilvánvalóan a meghatal�
mazottja teheti meg. A hiba 
forrása az, hogy a két cselek�
mény leírását (bemutatás és je �
lenlét a vámellenőrzés alatt) 
összevonták. Világosabban: „A 
külföldről érkező, illetve a kül�
földre küldött, előzetes vámel�
járás alá nem vont vámköteles 
küldeményeket a szolgáltató 
meghatalmazottja bemutatja a 
vámhatóságnak. A vámellenőr�
zés a jelenlétében folyik." 3 db 
-ban, -ben rag 2 sorban, szájba- 
rágó jelleggel fárasztó, az azon�
nali megértést gátló jelenség a 
23. § (3) bekezdésében. Tehát 
elhagyandó legalább a „tevé�
kenységi körében", de vele me�
hetne „a jogszabályban foglal�
taknál" kitétel is.

A (4) bek.-be két névelőt to l �
danék be: „a súlyos gondatlan�
sággal és a bűncselekmény�
nyel", mert a fölsorolás első 
tagja előtt álló határozott néve�
lő nem vonatkozik a többire. 
A 24. § (1) bekezdését elég lett 
volna 3 szóval bevezetni: „Nem 
felel a szolgáltató." A c) bekez�
désben a „címzés" végén lema�
radt az -e birtokos személyrag, 
amelyet társai rendben meg�
kaptak. Rövidebbre szabnám a 
25. § (2) bek. bevezetőjét: „Kár�
talanítási átalány jár." A b) be�
kezdésben kiteszem a hiányzó 
határozott névelőket: „a távmá�
solat és a postacsomag". Segí�
teni kell a (37) bek. nyakatekert- 
ségén, pl. így: „a (2) bek. a) 
pontjában meghatározott kül�
demények után járó átalány 
összege az értéknyilvántartás 
összege. A sérülésükért fize�
tendő kártérítés legfeljebb az 
értéknyilvántartás összege." 
A (4) bek. egynemű szövegezé�
si technikát igényelt volna: mi�
lyen küldemény után mennyit 
térítenek. Első olvasásra érthe�
tetlen az (5) bek. összefogot- 
tabban: „A (2) bek. b) pontjá �
ban felsorolt küldemények sé�
rüléséért fizetendő kártérítés 
legfeljebb a (4) bekezdésben 
meghatározott összegig terjed �
het. Ezzel a (3) bekezdéssel is 
összhangba kerültünk. A 27. § 
(1) bek. szerinti titoktartási kö�
telezettség szabályozásakor 
egyeztetési hiba csúszott be, 
mivel az érdekeltek között álta�
lános alanynak is kell lennie. 
Átdolgozva így fest: „a titoktar�
tási kötelezettség szolgáltatót 
(alkalmazottját, tagját), tovább�
ra bárkit egyaránt terhel." Szó�
csere indokolt a 28. 5 (1) bekez�
désben: „alapján" — „folytán". 
A b) bekezdésben nem alkal�
mazható az effajta tömörítés: 
„szükséges adatok megállapí�
tása érdekében és mértékben", 
hanem a „szükséges mérték�
ben, adatok megállapítása ér�
dekében" lett volna a helyes.

Az e) bekezdést inkább pozi�
tív módon szabályoztam volna: 
„a szolgáltatás teljesítéséről 
csak a feladót, a címzettet és a 
jogosult átvevőt tájékoztathat�
ja". Indokom: ami főszabály, az 
nem lehet kivétel.

A (2) bekezdésben nyomaté- 
kosítanék: „akkor bonthatja fel, 
ha". Az a)—b) bekezdések egy�
szerűbben: „a címzés hiányos�
ságai miatt a küldemény kézbe�
sítéséhez (visszakézbesítésé- 
hez) szükség van a címzett 
vagy a feladó címére, „illetve" a 
tartalom megóvása érdekében 
felbontás nélkül nem csoma�
golható át a sérült csomagolá�
sú, burkolatú küldemény."

A (3)—(4) bekezdések csak 
kisebb kozmetikára várnak: 
„postai", „a vonatkozó", illetve 
az „annak" szavak törlése cí�
mén.

A 29. § apróságai: „és — fe j�
lesztési tervekben" (a „telepü�
lés" kihagyásával), „az említett 
célból", valamint a „használat" 
szövegrészek kihagyásával.

Cím következik, mely nálam 
csak így szerepelne: „Állami

irányítás" (a „postai tevékeny�
ség" önagyonismétlése he�
lyett). Közeledve az utolsó 
5-okhoz, nem kímélném a 30. S 
(2) b)—c) bekezdését sem. Tel�
jesen fölösleges szövegek: „a 
kidolgozott koncepciók, prog�
ramok alapján . . . " ,  „megvalósí�
tásának", illetve a „postai alap�
ellátás biztosításáról". Az e) be�
kezdésben „műszaki előírások- 
kal"-t írtam volna. A 31. § (2) 
bekezdésből húznék: „ellátásá�
nak", „annak", „a miniszter". El�
lenben 2 szó beszúrásával: „ar�
ról, hogy" szebbé tenném a 
mondatot.

Az egyenes beszéd (és írás) 
jegyében a 32. S (1) bek. szöve�
ge így alakulna: „Á postakürt- 
jelvény használatára kizárólag 
az állami alapítású postaszer�
vezet jogosult".

A (2) bekezdést ekképp indí�
tanám: „A postai alapszolgálta�
tó dolgozói részére". A (3) be�
kezdésben is „állami alapítá�
sú "^ írnék le a fentiekkel össz�
hangban.

Az utolsó, a 33. 5-t nem bo�
nyolítanám a „rendelkezések 
megállapításával", hanem a 
természetesebb „intézkedé- 
sek"-et tenném a helyére.

Most már csak a melléklet 
van hátrál Nézzükl Az 1. pont�
ban foglaltakra egyáltalán nem 
lett volna szükség, tekintve, 
hogy egyszer már megfogal�
mazták az itt rögzítetteket, sőt 
jobban! A 3. pont szórendje kö�
vesse a levélre vonatkozóét: 
„Levelezőlap: közlést tartalma�
zó, szabványosított..." A 10. 
pont átszövegezve: „Távmáso�
lat: írásról. . . ,  képről papírra 
készült, posta i. . . ,  távirat�
ként . . . "

A 11. pont szebben: „rendel�
kezés befizetett pénzösszeg to �
vábbítására és kifizetésére az e 
célra rendszeresített nyomtat�
ványon". A 12. és a 13. ponttal 
kapcsolatban az az észrevéte�
lem, hogy a „szolgálat" és a 
„szolgáltatás" nem teljesen 
azonos fogalmak. A 13. pont�
ban igy rendelkeztem volna: 
„befizetés elfogadása bank�
számla javára, kifizetés bank�
számla terhére".

Szolgáltatásról kellett volna 
beszélni a 15. b) pontban, nem 
pedig küldeményről. Ehhez ké�
pest: „Biztosított ajánlott: a 
szolgáltató az ajánlott külde�
ményt azonosító adataival nyil�
vántartja a továbbítás során és 
kézbesítését a jogosulttal írás�
ban elismerteti."

Ugyanitt a g) pontban az 
„óvatosan", „kíméletesen" 
módhatározók fejezhették vol�
na ki a lényeget! Nem okozhat�
na bajt a b) pontbeli „különszol�
gáltatással feladott" törlése. Az 
i) pontra ugyanezt mondhatom 
(„a különszolgáltatást"). A bir�
tokosrag nagyon odakívánkozik 
a 16. pontban: „amelynek vég�
zését". A 19. pont a „jogai"-tól 
kezdődően önálló mondatot 
igényelne, mivel az itt követke�
ző szabály már következménye 
a meghatalmazás nélküli átvé�
telnek.

A 21. pontban úgy fogalmaz�
tam volna: „a postai szolgálta�
tások végzésére kialakított", 
sőt „ . . .  szolgáltatásokra .. ."I

A 22. pontban olvasható „ele �
mei közötti összhang" után 
pontot tennék, hisz a többi túl- 
magyarázás.

A 24. pontban a „kiadások 
költsége" fölösleges halmozás. 
A szövegrész így festene job �
ban: „az üzemviteli költséget 
fedezik".

Mindezt a sok „apróság"-ot 
azért gyűjtöttem ki, hogy meg�
szívleljük akár újabb jogsza�
bálytervezet szövegezésekor, 
akár a naponta előforduló írá�
sos munkáinkban.

Dr. Kalapáthy Karolina

A H írk e r Orczy téri remittendaraktárában került s *r a Rádiókabaré novemberi adásának felvéte�
lére. Veégh Ádám képriportja a helyszínen készült.

Markos György és Juszt László, a nagy visszatérő?

Moldova György

Sárközy András tévéoperatőr, nemzeti érzésű kopasz if- 
ja ink kedvenc megörökítője

Volt, aki kacag o tt. . .

Volt, a k i . . .  szóval nem kacag o tt. . .

Elhangzott 
a rádióban

Bonsai
Tudják önök, mi a bonsai? 

Speciális edényben, a sza�
bad természetben nevelt 
törpenövény. A bonsai tölgy 
úgy néz ki, mint az igazi, 
csak éppen 40—50 centinél 
soha nem lesz magasabb — 
még 100 éves korában sem. 
A cseresznyevirág is lilliputi 
marad. A bonsai művészet. 
Az ókori Kínából származik, 
hozzánk japán közvetítéssef' 
jutott el. És nagyon népsze�
rű lett. Gondolom, repes a 
szíve Bíró Tamás barátom�
nak, az Egyetemi Bonsai 
Klub elnökének, hiszen el�
mondhatjuk, hazánk a bon�
sai országa.

Erre néhány éve döbben�
tem rá, amikor a pékek 
hosszas előtanulmányok 
után piacra dobták a bonsai 
zsömlét. Ez ugyanúgy nézett 
ki, mint az igazi zsömle, 
csak sokkal kisebb volt. És 
természetesen drágább. 
Napjainkban a bonsai fizeté�
sek korát éljük. Az elején el�
felejtettem mondani, hogy 
az igazi bonsai úgy lesz, a 
csemetét tápanyagszegény 
földbe ültetik, ha mégis túl 
nagyra nőne, akkor a hosz- 
szabb hajtásokat visszavág�
ják, és drótkalodával kény�
szerítik a növényt arra, hogy 
göcsörtös legyen. Nos, ha 
valakinek netán nőne a fize�
tése, a bonsai kertész APEH 
rögtön ott terem és vissza�
csípi. Ha ez sem használ, ak�
kor a főkertész, a törvényho�
zás gondoskodik a kalodá�
ról. Ok úgy hívják, fogyasz�
tási adó, vám, áfa, útadó, 
szolidaritási járulék, füst�
adó . . .  pardon, ez még 
nincs.

Megjelentek a bonsai 
nyugdíjak is. Ezeknek érde�
kes tulajdonságuk, hogy úgy 
néznek ki, mintha egyre ma�
gasabbak lennének, és még�
is egyre kisebbek.

De félre a pénzzel.
A fejlődés lehetőségei ha�

tártalanok. Ma már csaknem 
mindenütt megtaláhatóak a 
bonsai-politikusok. Ók úgy 
néznek ki, mint az igaziak, 
csak kicsik és görcsösek. 
Vannak már bonsai bürokra�
táink és van bonsai minisz�
tériumunk is.

Bevallom, én nagyon sze�
retem a bonsait. Sziklakert�
ben, kiállítóteremben, kőtál�
ban az asztalon.

De csak ott.
Takács András
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Ismerd meg hazádat
A X . forduló kérdései

Utolsó fordulóhoz érkezett az 
„Ismerd meg hazádat. . cím�
mel februárban meghirdetett 

honismereti vetélkedősoroza�

tunk.

Reméljük, hogy játékunk so�
rán kutatásaink közben számos 
új, eddig talán ismeretlen do�
logra bukkantak, sok új isme�
rettel gyarapították tudásukat 
hazánk gazdag múltját illetően.

A döntő előtti utolsó fordu �
lónkban ezúttal nevezetes iro �
dalmi helyek, emlékek felkuta �
tására indulunk.

Kérjük, az ismertetés alapján 
mondják meg, hol járunk!

1. A község határában lőtték 
agyon a német fasiszták 1944. 
november 9-én huszonegy 

munkaszolgálatos társával 
együtt Radnóti Miklóst. Holt�
testét és egy kockás füzetbe, a 
bori noteszba írt utolsó verseit 
tömegsírban találták meg 1946. 
június 26-án. Exhumálása után 
a Kerepesi temetőben nyug�

szik.

2. A község egykori Rudnay- 
kastélyában olvasta fel 1860 ta �
vaszán baráti körben először 
Madách Imre Az ember tragé�
diája című művét. Ezután küldi 
el baráti biztatásra a mű kézira�
tát Arany Jánosnak.

3. E község lelkésze volt a 
szabadságharc bukása után, 
1849-től 1851-ig Tompa Mihály. 
Az önkényuralom időszakában 

a helység nevét visszafelé ol�

vasva választotta írói álnévként. 
Itt írta számos versét, többek 
között itt született két leghíre�
sebb allegorikus költeménye: 
A gólyához és A madár fiaihoz. 
Egykori lakásán ma emlékmú�

zeum tekinthető meg.

4. A hegy oldalában, a szőlők 
között áll Szegedy Róza barokk 
stílusú présháza. Itt ismerke�
dett meg egy szüret alkalmával 
1795 őszén Kisfaludy Sándor 
későbbi feleségével, Szegedy 

Rózával. Közvetlenül a szüreti 

mulatság után meg is kéri a ke�
zét, de ekkor kosarat kap. Rész�
ben e szerelmi csalódás hatá�
sára írta 1796 és 1798 között

A kesergő szerelem című vers�
ciklust, amely Himfy szerelmei 
című művének első része volt.

5. E községben volt bencés 

apát az 1820-as évektől haláláig 
Guzmics Izidor nyelvújító, mű�
fordító, Kazinczy egyik leghí�
vebb barátja. A kis bakonyi falu 
a reformkori írók, irodalmi sze�
mélyiségek valóságos zarán�

dokhelyévé vált. Több alkalom�
mal is megfordult itt Guzmics 
Izidor otthonában Kazinczy Fe�
rencen kívül Döbrentei Gábor, 
Kisfaludy Sándor, Toldi Ferenc 
és Vörösmarty Mihály. Guzmics 

Izidor itt is halt meg 1839. szep�
tember 1-jén.

6. A hagyomány szerint a 
község határában, ahol a Túr a 
Tiszába folyik, egy hatalmas 
tölgyfa alatt írta Petőfi Sándor 

a Tisza című versét, melyet 
végső formába Pesten öntött 
1847 februárjában. A fa ma is 
áll, melyet emléktáblával jelöl�
tek meg.

7. A községben, anyai nagy�

apja, Lilien báró birtokán tö ltö t �
te gyermekéveit 1817 és 1821 
között Eötvös József. Kívánsá�
ga szerint itt is temették el 
1871. február 4-én. Sírja először 

a község temetőjében volt, de 
miután azt többször feltörték, 
ezért hamvait később a kultúr- 
ház kertjében helyezték el. Az 
Eötvös-kúria ma emlékmúze�
um.

8. E faluban tölti gyermek�

éveit Móricz Zsigmond 1886— 

1890-ig. Az elemi iskola elvég�
zése után innen kerül a debre�
ceni kollégiumba. A gyermek�
kori emlék és a szülők szegény�
sége elevenedik meg a híres, 

1909-ben írt Hét krajcár című 
novellájában. A községben el�
tö ltö tt évekről ír Életem regé�
nyében is.

9. A városban a mai Alkot�
mány u. 1. szám alatt működött 
az a nyomda, amelyben 1794- 

ben először nyomtatták ki M i�

kes Kelemen Törökországi leve�
lek című müvét. Széchenyi Ist�
ván 1807 és 1808 között a városi 
líceum tanulója volt.

10. Apja egykori szülőfalujá�
ban, rokonainál tölti diákként 
nyarait 1911-től 1917-ig Né�
meth László. Negyvenéves írói 

jubileuma tiszteletére, 1965 
őszén nagyszabású ünnepsé�
get rendezett a községi Mező�
föld Termelőszövetkezet. 
A százesztendős nagyapai Né- 
meth-házat 1984-ben alakítot�

ták át könyvtárrá és emlékmú�
zeummá.

Kérjük, hogy a megfejtéseket 
legkésőbb 1993. november 
30-ig küldjék meg címünkre: 
Postás Művelődési Központ, 
1373 Budapest, Postafiók 601.

A megfejtésekre írják rá:

„Ismerd meg hazádat. . . ")

A november 30. után érkező 
megfejtések a havi sorsoláson 
nem vesznek részt!

Figyelem! Értesítjük kedves 
versenyzőinket, hogy a vetélke�
dősorozatunk lezárását jelentő 
országos döntőre 1993. decem�
ber 11-én (szombaton) 10 óra�

kor kerül sor a Postás Művelő�

dési Központ dísztermében.

A döntőre a résztvevőkön kí�
vül minden érdeklődőt szere�
tettel meghívunk és várunk.

A döntő legfontosabb tudni�
valóit, a döntőbe került ver�
senyzők neveivel együtt követ�
kező lapszámunkban közöljük.

A döntő versenyzői számára 
a legfontosabb tudnivalókat 
egyénileg postai úton is eljut�
tatjuk!

A IX. forduló kérdéseinek he�
lyes megfejtése.

1. Balatonkenese, 2. Sas�
hegy, 3. Kadarkúti Fehér-tó, 4. 
Szenta-Baláta tó, 5. Alcsútdo- 
boz, 6. Szarvas, 7. Vácrátót, 8. 

Velencei madárrezervátum, 9. 
Jánoshalma, 10. Kővágószőlős.

A IX. forduló nyertesei: 
Nausch Gézáné, Tatabánya, 
Sallai Lászlóné, Budapest, Sze- 
leczkyné Monek Mária, Székes- 
fehérvár.

A helyes megfejtőknek gra�
tulálunk, a nyereményeket pos�
tán küldjükl További eredmé�
nyes megfejtést kívánunk!

DÖNTŐ ELŐTT
A tizedik fordulóval végére ér�

tünk „Ismerd meg hazádat..."  
címmel meghirdetett honismereti 
vetélkedősorozatunknak, amit ab�
ból az alkalomból indítottunk, 
hogy jubileumához érkezett az 
1989-ben indult országjáró kirán�
dulásunk. Immár öt éve járjuk 
együtt az ország útjait és ismer�
kedünk hazánk szép, érdekes tá�
jaival, művészeti, kultúrtörténeti 
emlékeivel, az itt élő embereinek 
életével.

Mielőtt végleg lezárnánk soro�
zatunkat, még egy utolsó erőpró�
bára szólítjuk mindazokat, akik el�
ért eredményeik alapján jogot 
szereztek arra, hogy bizonyíthas�
sák, ki tud többet Magyarország�
ról, ki ismeri jobban hazánk törté�
nelmi, idegenforgalmi, népművé�
szeti emlékeit, műemléki látniva�
lóit.

Az országos döntőt 1993. 
december 11-én (szombaton) 
10 órai kezdettel rendezzük a 
Postás Művelődési Központ 
dísztermében.

Erre az alkalomra szeretettel 
meghívjuk valamennyiüket, akik 
az elmúlt fordulók során megfej�
téseik beküldésével játékostár�
sakként résztvevői voltak vetélke�
dőnknek. A döntő során — a dön�
tőbe jutottakon kívül — részükre 
is újabb lehetőséget biztosítunk a 
versenyzésre, sikeres szereplés

esetén különdíjban részesülhet�
nek.

A döntőbe jutott versenyzők�
nek — az utolsó nagy erőpróbán 
— szóbeli és írásbeli feladatok 
megoldásával kell bizonyítani fel- 
készültségüket.

Felkészülésükhöz ajánljuk, 
hogy tanulmányozzák tájegysé�
geink, megyéink, városaink, tele�
püléseink, folyóink, tavaink, he�
gyeink legfontosabb adatait, azok 
egymással történő összehasonlí�
tásában is.

Nézzenek utána, hogy egy-egy 
fontosabb történelmi esemény 
melyik városunkhoz, tájunkhoz 
kapcsolódik. Tekintsék át gyógy�
fürdőinkről, barlangjainkról, is�
mertebb fővárosi és vidéki múze�
umainkról a legfontosabbakat; 
nevezetes épületek, szobrok alko�
tóit; közismert személyek szüle�
tési és tartózkodási helyére vo�
natkozó tudnivalókat; jellegzetes 
helyi különlegességeket, néprajzi, 
népművészeti emlékeinket és le�
lőhelyeiket, egyes tájak jellegze�
tes népviseletét, hagyományait.

Ismerkedjenek minél több ké�
pes kiadvánnyal, melyek városa�
inkat, tájainkat mutatják be, külö�
nös figyelemmel tanulmányozzák 
műemléki városaink gazdag látni�
valóit.

Végül keressék a tájjal, város�
sal kapcsolatos zenei és irodalmi

összefüggéseket is. Bízunk ab�
ban, hogy kis tájékoztatónkkal 
hozzásegítjük valamennyiüket a 
sikeres szerepléshez.

Végezetül közöljük, hogy egy 
fordulóval a befejezés előtt kik a 
legesélyesebbek a döntőbe jutás�
ra.

Eddig elért eredményeik, pont�
számaik alapján — az utolsó for�
duló eredményétől függetlenül — 
döntőnk biztos résztvevői az 
alábbi versenyzők:

Molnár László, Vámosgyörk,
88.5 pont; Deák Gáborné, Nagy�
kanizsa, 87,5 pont; Fekete János-  
né, Budapest, 85,5 pont; Cseri 
Tünde, Érdliget és Sallai László�
né, Budapest, 80 pont.

Az utolsó forduló előtt nagy 
harc várható a döntőbe jutásért:

Megyeri Márton, Budapest, 70 
pont; Babusa Attila, Szolnok, Ba�
busa Sándor, és Patus Endre,
69.5 pont; Pethes Mária, Jászbe�
rény, 68,5 pont; valamint Se-  
besztha Károly, Budapest, 68 
pont között.

Sikeres szereplés esetén remé�
nyük lehet még a végső megmé�
rettetésre Takács Istvánnénak, 
Budapest, 65 pont; Nausch Gézá-  
nénak, Tatabánya, 63 pont és dr. 
Scholl Lászlónak, Tatabánya, 60 
pont.

Erdély történetének neveze�
tes időszaka a két nagy fejede�
lem, Bethlen Gábor és a „bib- 
liás örálló", /. Rákóczi György 
uralkodása (1613—1648). A ne�
vükkel fémjelzett kort évszáza�
dok során számos kutató ele�
mezte, tanulmányaiban érté �
kelte.

Ez évben nevezetes esemény 
adott okot az emlékezésre, az 
Öreg — így nevezték I. Rákóczi 
Györgyöt, megkülönböztetésül 
fiától, II. Rákóczi Györgytől — 
születéséntek 400. évfordulója. 
Ezen alkalomból október 
22-23-án a Rákóczi és a Ló- 
rántffy család kedvelt székhe�
lyén, Sárospatakon a Magyar 
Nemzeti Múzem Rákóczi Mú�
zeuma jubileumi emlékkonfe�
renciát rendezett. A konferenci�
ára meghívást kaptak az akkori 
fejedelemséghez tartozó or�
szágrészek neves magyar törté �
nészei, kutatói, akik négy év�
század távlatából méltatták a 
fejedelemség ezen idejének je �
lentőségét, működését.

Megkülönböztetett érdeklő�
dés kísérte R. Várkonyi Ágnes, 
az ELTE professzorának beve�
zető előadását, melyben Erdély 
és Rákóczi György nemzetközi�
leg elismert személyének sze�
repét méltatta az ún. 30 éves 
háborút lezáró westfaliai meg�
egyezéses béke (1648) megkö�
tésében.

Magyari András kolozsvári 
egyetemi tanár Rákóczi György 
művelődéspolitikáját méltatta, 
különös tekintettel az erdélyi 
románság kulturális fejlődésé�
re. Soós Kálmán Ungvárról az 
ukrán történetírás helyzetírást 
vázolta. Az erdélyi részekről 
Szatmárnémetiből jö tt Mandu�
la Tibor, a fejedelem iskola- és 
egyházpolitikáját méltatta. Csa-  
táry György Kárpátaljáról a be�
regszászi levéltárban őrzött Rá- 
kóczi-leveleket ismertette. Ba�
lassa Iván történész a Rákóczi 
Múzeum korábbi igazgatója az 
Erdélyt felvirágoztató gazdasá�
gi politikát elemezte a nagy 
számú hallgatóság előtt.

Megtiszteltetésnek vettem, 
hogy a konferencia rendezői 
mint Rákóczi-kutatót felkértek 
Rákóczi György kora postavi�
szonyainak ismertetésére. 
Azért is szívesen tettem eleget 
a felkérésnek, mert alkalmam 
nyílt választ adni Trócsányi 
György: Erdély központi kor�
mányzata 1540—1690 c. 1980- 
ban megjelent munkájában je l�
zett olyan megoldásra váró kér�
déseke, mint Erdély postájá�
nak a szervezete, kapcsolata a 
királyi postahálózattal és a Paar 
családdal. Mivel a konferencia 
témája csupán II. Rákóczi 
György tevékenységére korlá�
tozódott, nem kívántam Erdély 
teljes postatörténetét ismertet�
ni, csupán az erdélyi posta kia�
lakulásáról és jellegéről, az er�
délyi és a magyar királyi posta 
együttműködéséről Bethlen 
Gábor és I. Rákóczi György ide�
jében, a postálkodásról Erdély 
virágkorában, végül is ismertet�
ni I. Rákóczi György postaren- 
deleteit. E témákat dióhéjban 
ajánlom olvasóim szíves figyel�
mébe.

I. Az erdélyi posta 
kialakulása

Buda elveszte után, 1542-ben 
a segesvári országgyűlés hatá�
rozatával megtörtént a három 
nemzet (magyar, székely és 
szász) egyesülése. A tordai or�
szággyűlés 1542. december 
22-én a régi futárintézményt Er�
dély vonatkozásában megtar�

totta és a körülményeknek 
megfelelően szervezte: „Mivel, 
hogy a beállott veszélyek a szo�
kottnál nagyobb terhet viselni 
kényszerítenek, végeztetett, m i�
szerint minden nemes, tíz ház�
hely után egy jó l felszerelt lova�
sembert állítson ki, tartson ké�
szenlétben, hogy valahányszor 
a helytartó úr (Fráter György) 
vagy a másodhelytartó (Petro-  
vics Péter) sürgős szükségben 
rendelni fogja, azonnal és min�
den késedelem nélkül azt a lo�
vasembert elküldhesse a ren�
deltetési helyére, az ország régi 
szokásának a terhe alatt".

Amikor Izabella királyné 1551 
szeptemberében Erdélyt átadta 
/. Ferdinánd királynak, Castal-  
dó, Ferdinánd hadvezére Erdély 
területét megszállta, kíséreté�
ben Taxis Mátyás Magyaror�
szág postamestere Kassától 
Nagyszebenig hadipostavona- 
lat létesített, mely csatlakozott 
a Bécs—Pozsony postajárat�
hoz. A vonal 23 postaállomásá�
nak költségeit eleinte a hadi- 
pénztár, majd. később az erdélyi 
kincstár fizette, amit Taxis J. 
Bernát, Taxis Mátyás helyette�
se „ a római király őfelsége fő-  
postamesteri hivatalának erdé�
lyi kezelőjeként" 1553. január 
23-án kelt nyugtájára az erdélyi 
posták fenntartására gró f Hal�
ler Péter erdélyi kincstartótól 
átvett.

A hosszú postavonal 1556-ig 
működött, amikor /. Ferdinánd 
a szultánnal és János Zsig-  
monddal kötött egyezség sze�
rint Erdélyről lemondott. A ki�
rály a hivatalos postahálózat 
megszűnése után is tartott 
fenn erdélyi híveivel kapcsola�
tot, mégpedig a Taxis család 
kezelésében levő győri posta 
útján. Itt jegyzem meg, hogy a 
győri-posta még Szlavóniába is 
közvetített leveleket a Taxis 
családbeliek révén.

Taxis Mátyás pozsonyi fő- 
postamester 1558-ban 32 évi 
szolgálat után elhunyt. Utóda 
Paar Péter, a beosztott pozso�
nyi postamester lett, ennek né�
pes (16 fős) rokonsága több 
nagy forgalmú posta vezetésé�
re örökletes királyi jogot szer�
zett. A Paarok is, mint elődeik, 
a Taxisok, fizetett alkalmazottai 
voltak az uralkodónak.

II. Az erdélyi és a királyi
posta együttműködése

Miksa király 1566-ban János 
Zsigmond erdélyi fejedelem el�
len vezetett hadjáratában Kas�
sa és Szatmár között Paar Pé�
terrel Szína, Vilmány, Tállya, 
Tokaj, Bodrogkeresztúr, Nyírbá�
tor, Szatmár vonalon tábori 
(hadi) postát szerveztetek, me�
lyet a megváltozott politikai vi�
szonyok után 1567-ben rendes 
közhasznú postává alakították 
át. E posták irányítását 1567— 
1570-ig Paar Mundin végezte, 
és miután feleségül vette Mária 
Antal kassai postamester özve�
gyét, annak postáját is birtokol�
ta. A Szatmárig húzódó posta�
vonatnak lehetősége volt az er�
délyi postával mindaddig 
együttműködni, míg a törökök 
újabb nagymérvű támadása mi�
att a kapcsolat meg nem szűnt.

A két hálózat közötti kapcso�
latot biztosítják a korabeli 
számadáskönyvek. A nagysze�
beni posta működéséről a vá�
ros számadáskönyve tanúsítja, 
hogy 1593. január 6-án Vajda 
János polgármester a postán 
küldött leveleiért 50, június
13-án postakocsival Kőhalomra 
irányított több levélért 60 dé�
nárt fizetett. Köztudott, hogy

1530 óta a tarifális díj melletti 
szállítás csak a királyi postára 
volt jellemző. Az erdélyi posta 
díjszabás nélkül működött.

Az erdélyi futárposta és a ki�
rályi posta kapcsolatának meg�
szakadása során 1603 és 1604 
között távozott Erdélyből Paar 
Anton Mark fia, Parr Franz, az 
utolsó Paar családbeli erdélyi 
postaközvetítő, amikor Bocskai 
hajdúi a német postamestere�
ket kémeknek tekintették és 
székhelyükről elűzték.

A két forrásból eredő és két 
módon működő postaszolgálat 
a történelem során szervezeti�
leg is érintkezett. Ez a kapcso�
lat Bethlen Gábor fejedelemsé�
ge alatt mindinkább erősödött, 
megtartva az alapvető különb�
séget, a közteher jelleget. Szá�
mos adat van arra, hogy Beth�
len Gábor igénybe vette a kirá�
lyi postahálózatot és bírálóan 
beleszólt annak működésébe. 
Amikor a király levele hat nap 
alatt érkezett Pozsonyból Kas�
sára, megírta Rákóczi György�
nek, a kerület akkori katonai pa�
rancsnokának, hogy a kassai 
kamara tanácsosai „ riasszák 
meg a postásokat".

Említést érdemel Erdélynek a 
királyi postára gyakorolt hatá�
sa. A királyi posta vezetése Pa�
ar Péter halála után 1583-tól 
1596-ig János, majd 1619-ig 
Pompejusz fiai tulajdonába ke�
rült, akik a háborús körülmé�
nyek között valamelyest még 
megtartották a szolgáltatást. 
Paar Pompejusz 1619-ben be�
következett halála után özve�
gye az újabb felkelés kilengése�
itől félve elhagyta pozsonyi hi�
vatalát és Bécsbe menekült. Az 
udvari kamara alkalmasnak ta �
lálta az időt, hogy a magyaror�
szági posták irányítását — a 
pozsonyi magyar kamara ha�
táskörét csorbítva — magához 
vonja.

E törekvéseknek vetett gátat 
Erdély nagy tekintélyű fejedel�
me, aki személyével oda hatott, 
hogy a soproni magyar or�
szággyűlés törvényileg (1622. 
évi 26. tcz.) kimondja, a királlyal 
szentesítette az országos ma�
gyar postamesterség (főposta�
mesteri tisztség) felállítását, 
melynek élére Bornemisza Ist�
vánt állította. A király kegyét él�
vező Bornemisza szembeszállt 
az udvari törekvésekkel, és a 
pozsonyi kamara irányítása 
alatt megvalósította a törvény 
előírásait; postai tisztségeket 
magyar származásúakkal tö ltet�
te be, akik birtokos nemesek le�
hettek, az ügykezelés nyelve a 
magyar lett. E törvény végre�
hajtásaként több idegen szár�
mazású postamestert magya�
rok váltottak fel. A te tt intézke�
dések hatására az intézmény 
nemzeti jellegűvé kezdett ala�
kulni. Ám a jó kezdetet gátolta 
a bécsi udvari kamara megúju�
ló törekvése, melynek megvaló�
sítását az 1635—1690 között 
működő hét ún. kamarai postás 
az udvar nyomására fokozato�
san elősegítette.

Bornemisza István főposta�
mester elérte a királynál, hogy 
a császári zsoldosok túlkapásai 
ellen 1626-ban és 1630-ban vé�
delmet nyújtó pátenst adjon ki. 
Nem véletlen, hogy Bethlen 
Gábor ugyanebben az időben 
több helység lakosságát men�
tesítette a postálkodás terhe 
alól, beleértve a postaló, kocsi, 
szállás és élelmezés terhe alól. 
Ilyet kapott 1629-ben Tokaj vá�
rosa is, amit /. Rákóczi György 
1644-ben és 1648-ban megerő�
sített.

Dr. Kamody Miklós
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Október 17-én igazi őszies 
vasárnap reggel volt. Ilyenkor 
még a postás a másik oldalára 
fordul. Mégsem kapott szabad�
napot a vekker annál a félezer 
kolléganőmnél és kollégámnál, 
akik már kora reggel kitömött 
táskákkal indultak útnak. Ezút�
tal nem kézbesítőtáska húzta a 
vállukat, hanem sporttáskát ló- 
báltak a kezükben és a cél kö�
zös volt.

S bár ezen a napon napfény�
ről még a Maróti László tszb- 
titkár által vezetett szervezők 
sem tudtak gondoskodni, de 
minden más, ami a Szegedi 
Postaigazgatóság területéről 
benevezett, több mint 480 pos�
tás dolgozó sportvetélkedését 
volt hivatott biztosítani, az ren�
delkezésre állt.

A hat sávos automata teke�
pálya mellett kész pályabeosz�
tással várta a 130 versenyzőt 
Lakatos Albert és Stér János, a 
sakkozóknak biztosított külön�
teremben Sonkoly László játék�
vezető várta a versenyzőket, a 
családi vetélkedő kidolgozott 
programjaival és kellékeivel 
Horváth József és Péter Erzsé�
bet felkészülten várta a résztve�
vőket, és a négy jól felkészített 
füves focipálya a sporttelep 
dolgozóinak lelkiismeretes 
munkáját bizonyították.

Az öltöző folyosójára kitett 
asztalokon pedig a tszb által a 
kispályás foci első díjaként fe l�
ajánlott 1 komplett garnitúra 
futballszerelés mellett egyre 
szaporodtak a kszb-k és szb-k 
által felajánlott díjak a verseny 
győzteseinek és helyezettjei�
nek. Nem sokkal 8 óra után el�
indultak útjukra az első tekego�
lyók, a focipályákon felharsant 
a játékvezetők sípja és a tenisz�
pályákon Rakonczai István já �
tékvezető is jelt adott a játék el�
kezdésére.

Mintegy hat órán keresztül 
tartott a mind hevesebb küzde�
lem, s bár a délután 14.’15 óra�
kor felcsattanó taps, az okleve�
lek és a felajánlott díjak a leg�
jobbakat köszöntötték, de nyer�
tes volt itt ezen a borongós, de 
nekünk mégis oly szép vasárna�
pon, minden résztvevő. A sport 
örök szépsége, egymás tiszte �
lete, a játékban tudta ilyen 
széppé tenni ezt a szürke októ�
beri vasárnapot.

Köszönet a szakmai vezetők�
nek, hogy a jóléti alap egy ré�
szét ilyen nemes célra felhasz�
nálva lehetővé tették a mintegy 
félezer résztvevő vendéglátá�
sát, hiszen a küzdelmek után 
öröm volt látni, milyen jóízűen 
fogyasztották a résztvevők a 
bográcsban készült marhapör�
költet és oltották szomjukat ki�

ki ízlése szerint. Nagy Róbert, a 
Postaigazgatóság gazdasági 
igazgatóhelyettese is megtisz�
telte jelenlétével a sportnapot.

A győztesek és a helyezettek 
a következők voltak:

Teke csapatverseny:
Férfiak: 1. Szeged 1., 2. Bé�

késcsaba 1. II., 3. Makó 1., 4. 
Szeged 2. I., 5. Békéscsaba ga�
rázs, 6. Orosháza 1.

Nők: 1. Szállítási Üzem, Sze�
ged, 2. Postaigazgatóság, 3. 
Békés, 4. Kiskőrös, 5. Makó 1., 
6. Békéscsaba 1.

A vidék bajnoka: Békéscsaba
1. II. Vidék bajnoka: Békés.

Egyéni: 1. Szélpál Tibor, Sze�
ged 1., 2. Szűk Tamás, Oroshá�
za, 3. Hegyes István, Makó 1.,
4—5. Szabados Csaba, 4—5. 
Kalmár László, Szeged 2., 6. 
Zsikó Mihály, Szeged 1.

Egyéni: 1. Ráczné Ábrahám 
E., Száll. Üzem, 2. Péter Erzsé�
bet, Postáig., 3. Dicső Mária, 4. 
Schaffer Mária, Békéscsaba 1.,
5. Papp Katalin, Békés, 6. Bo- 
hács Hajnalka, Orosháza 1.

Szeged bajnoka: Bozó Melin�
da, Száll. Üzem.

Sakk, férfiak: 1. Széles Ká�
roly, Orosháza 1., 2. Kovács Bé�
la, 3. Babos Imre, Kiskunhalas.

Nők: 1. Kiss Istvánné, Makó 
1., 2. Bozó Melinda, Száll. 
Üzem, 3. Berezvai Gizella, Sze�
ged 1.

Tenisz
Férfiak: 1. Kispál Csaba, Sze�

ged 1., 2. Dénes János, Kiskő�
rös, 3. Ábrahám Zsolt, Szeged
2.

Nők: 1. Horváth Mihályné, 
Szentes 1., 2. Békésiné Nálint I., 
Kiskőrös, 3. Laluska Zsuzsa, 
Postáig.

Családi vetélkedő:
1. Kajosné és családja, Sze�

ged 1., 2. Szabó család, Oros�
háza 1., 3. Kovács család. Bé�
kés.

Kispályás labdarúgás: (16
csapat indult)

1. Hódmezővásárhely, 2. Ka�
locsa, 3. Békéscsaba garázs, 4. 
Szeged 1.

Legjobb góllövő: Csuka Attila 
(Hódmezővásárhely).

A legjobb szurkolónak fe l�
ajánlott különdíjat Tóth Sándor 
gkv. Szeged Száll. Üzem nyerte 
el.

Végül köszönjük azoknak, 
akik a TSZB részéről részt vál�
laltak a szervezésben, valamint 
Lázárné Kassai Ágnes, Maros- 
völgyi Károlyné és a tudósító, 
aki ezúton köszöni a TSZB és a 
versenyzők nevében minden, a 
szervezésben segitő titkár 
sportfelelős és csapatvezető 
segítségét.

Kalmár László

Ausztrál postás (Rák Béla rajza)
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Téli túra, 
szánkózással

A Postás Sportegyesület at�
létikai szakosztálya az elmúlt 
évek kedvező tapasztalatai 
alapján ismét szervez téli szán�
kó- és sítúrát Szlovákiába, a 

Magas-Tátrába.

Időpont: 1993. december
17-21.

Utazás: autóbusszal.

Részvételi költség: 2800 Ft, 
1350 szí. kr./fő.

A befizetendő összeg tartal�
mazza az utazás és a szállás 
költségeit, valamint a félpanzi�
ós étkezést (reggeli, vacsora).

Szállás: Poprádon magánhá�
zakban, 3, 4, 5 ágyas, fürdős 
szobákban. (Étkező használha�

tó.)

Étkezés: reggeli és vacsora a 
szállásoktól 10 percre levő étte �
remben.

A kirándulás programja:

1. nap.

Indulás: 7.00 órakor a Postás 
SE telepéről (Bp. XIV., Róna u. 
86-100.).

Útvonal: Budapest—Parassa- 
puszta—Zólyom—Besztercebá�
nya —Liptószentmiklós—Pop- 

rád. Útközben rövid pihenőket 
tartunk Zólyom és Besztercebá�
nya megtekintése céljából.

Megérkezés Poprádra 17—18 
óra között.

2. nap. 8.30 reggeli, 9.15 ki�
rándulás Stary-Smokovecre 
(egész nap szabadprogram, sí�
elés, szánkózás, vásárlás).

16.00 Indulás vissza Poprád�
ra.

17.00— 18.30 uszoda, ill. sza�
badprogram.

19.00 vacsora.

3. nap. 8.30 reggeli, 9.15 ki�
rándulás a Csorba-tóhoz 
(egész nap szabadprogram, la- 
novkázás, a sísánc megtekinté�
se, síelés).

16.00 indulás vissza Poprád�
ra.

17.00— 18.30 uszoda, ill. sza�
badprogram.

19.00 vacsora.

Amikor a tv-toronyban járok, a 
lábam akaratlanul is azonnal az 
ablakhoz visz, hogy feltöltsem 
magamat a csodálatos panorá�
mával. Most rosszul időzítettem, 
kifogtam az első őszi ködös reg�
gelt, nyirkos pamacsok úszkáltak 
a tájon. Szabó Tibor forgalmi osz�
tályvezető szobájában a tv képer�
nyőjén mókás rajzfigurák ugra�
bugráltak, valamelyik műholdas 
csatornán. Lehuppantam egy fo �
telba, háttal az ablaknak, hogy 
megfeledkezzem a természetfe�
lelős gonoszságáról.

— Mi újság az Országos Mik�
rohullámú Központban?

— Világszerte tapasztalható, 
hogy a televíziómúsor-átvitelek a 
földi mikrohullámú berendezé�
sekről a műholdakra tevődnek át, 
főleg nagyobb távolságoknál, és 
mérlegelve az egyéb körülménye�
ket is. Ez a helyzet bennünket is 
arra ösztökélt, hogy foglalkoz�
zunk ezzel a technológiával. Mint�
egy két éve kezdődött el a techni�
kai oldal kiépítése, mely odáig 
fejlődött, hogy megoldottuk a 
Duna Tv műholdas műsorszórá�
sát. Jelentős beruházásaink vol�
tak: idén nyárra készült el egy föl�
di állomás létesítése, melyet az 
amerikai Andrew cégtől vásárol�
tunk. A mai legkorszerűbb techni�
kát képviseli, rugalmasan felhasz�
nálható az innen „látható", elér�
hető bármelyik műholdhoz. A to �
vábblépés főleg az igényektől 
függ.

— Visszatérve az égi közvetí�
tésre. Annyira jól sajnos még 
nem megy az Antenna Hungáriá-

4. nap. 8.30 reggeli, 9.15 ki�
rándulás Tátra-Lomnicra
(egész nap szabadprogram, a 
Tátra-múzeum megtekintése, 
lanovkázás).

16.00 indulás vissza Poprád�
ra.

17.00— 18.30 uszoda, ill. sza�
badprogram.

19.00 vacsora.

5. nap. 8.30 reggeli, 9.15 indu�
lás haza, útközben barlangláto�
gatás (Kotlinai jégbarlang) és 
igény szerint Besztercebányán 
vásárlás.

20.00— 21.00 között érkezés 
Budapestre, a Postás SE Róna 
utcai telepére.

Információk:

— szánkó és sífelszerelés 
bérelhető a fenti kirándulóhe�
lyeken. Bérleti díj: kb. 30, ill. 150 
kr/fő/nap,

— lanovkadíj: kb. 80 szí. kr. 
(oda-vissza útra),

— sikló (szánkópályához) k. 
10 szí. kr./1 felmenet,

— uszoda kb. 20 kr/fő/alka- 
lom,

— barlang-, és múzeumbelé�
pőjegy 20-20 szí. kr./fő.

Jelentkezés és felvilágosítás:

Postás SE, Bp., Róna u. 
86- 100.

Tel.: 183-5526,183-5535. Bod�
ri Zoltán és Pfeffer Ottó edzők�
nél. A résztvevőket jelentkezési 
sorrendben fogadjuk el.

A fizetés módja: 2800 Ft-ot a 
jelentkezés alkalmával, 1350 
szí. kr-t az indulás napján az au�
tóbuszon kérjük befizetni. Szlo�
vák korona beszerzése egyéni�
leg történik, a beszerzést illető �
en, korlátozás nincs.

FONTOS: MINDENKI HOZZA 
MAGÁVAL AZ ÉRVÉNYES ÚT�
LEVELÉT!

Minden résztvevőnek jó üt�
és hóviszonyokat kívánunk és 
szeretettel várjuk jelentkezésü�
ket.

PSE Atlétikai 
Szakosztálya

nak, hogy saját műholddal dol�
gozhatna .. .

— Az Eutersat műholdjainak 
egyikén egy széles sávú transz- 
pondert bériünk (vevő-adó beren�
dezés), a Duna-program sugárzá�
sához. Elvben ez még egy prog�
ramra felhasználható, de ennek 
természetesen újabb technikai�
anyagi vonzatai lennének.

— Viszonylag új dolog még, 
hogy az AM Mikro adásának csa�
tornaszáma bővült, hétről tízre. 
Legjobban a Pro 7-nek örülnek 
azok, akiknek vételi lehetőségük 
van.

— A földi technikában milyen 
fejlődés történt?

— A helyszíni közvetítések fel�
tételei javultak azzal, hogy teljes 
egészében kicserélődött a közve�
títőkocsi-park, továbbá már há�
rom mobil mikrotorony áll rendel�
kezésünkre. A legfrissebb ese�
mény: szeptembertől URH-sáv- 
ban sugározzuk a Juventus rádió 
műsorát, Budapestről. Korábban 
csak középhullámon lehetett ven�
ni.

— Hogyan tud lépést tartani a 
szakembergárda a fejlődő techni�
kával, technológiával?

— A feladatok szaporodtak, de 
létszámot nem növeltünk. Régi 
dolgozóink — akik az itt szüksé�
ges speciális felkészültséggel 
rendelkeznek — megismerik, 
megtanulják, majd tanítják és 
üzemeltetik az új technikát. 
A törzsgárda szívesen fogadja az 
újat, mindig számíthatunk rájuk.

Bánhidi Éva

Jeles névnap van november 
25-én, mely alkalomból Nagy 
Katalinra emlékezünk, aki 1729- 

ben született és harmincnégy 

évig uralkodott.

VÍZSZINTES

1. A cárnő eredeti sze�
mélyneve. 6. Zajos mulatság 

(ford.). 11. Háromtagú együt�

tes. 12. Fénylik a feje. 14. Sós 
rágnivaló. 15. Pénzzé tesz. 16. 
Német piros. 17. Országgyűlés 
színhelye volt. 18. Gyermekvá�
ros (ford ). 19. A cárnő ke �
gyeltje 60 éves korától. 21 . 

Részben ügyetlen! 22. Képláda. 

23. Vadász helye. 24. (róklub. 
26. Francia arany. 27. Bizalmas 
csevegés (jiddis). 28. Alágyújt. 
30. A szemét használja. 32. 

Gépkocsimárka. 34. Jelez. 36. 

Piszok. 38. Könnyeit hullató. 40. 
Előtagként körül, mellett. 41. 
Pálca. 43. Gyöngyözik a víz. 45. 
Kerti szerszám. 46. . . .  szamara. 
48. Kevert old! 49. Görög leve�
gő. 50. Tésztára való. 52. Görög 
piactér. 56. Örök játékszer. 59. 

Spanyol, svéd, osztrák gk.-jel- 
zés. 60. Templomépítészeti stí�
lus. 62. Német tagadás. 63. Pa�
radicsom. 64. Előtagként he�
gyet jelent. 65. Fiatal ökör. 66. 

A cárnő nagy szerelme volt. 

67. Hónaprövidítés. 

FÜGGŐLEGES 

1. A cárnő szülővárosa. 2. 
Leghosszabb ideig volt a 
cárnő társa, férje meggyil�
kolása után. 3. Francia san�

zonsztár. 4. Értékes prémű rág�
csáló. 6. Ókori nép, virágzó kéz�

művességgel. 6. Torz testrészre 

mondják. 7. Tejtermék. 8. Hi�

báz. 9. Kórházi dolgozó. 10. 
Francia filozófus, akivel — 
többek között — a cárnő 
nagy levelezést folytatott.
13. Nyakbavaló (ford.). 19. Gö�

rög isten. 20. Las . . .  (USA). 23. 

Lumen. 25. Tiltószó. 27. Hintő. 
29. Tartomány az Alpok terüle�
tén. 31. Díszes. 33. Fogkrém�
márka. 35. Német észak. 37. 
Mértékrendszer. 39. Francia szi�

get. 40. Akiből a világon egy 
van. 41. Mulató. 42. Ilyen fal is 
van. 44. Cári család. 46. Női 
név. 47. Nicsak (ford.). 49. Ne�
ves költőnk. 51. Német filozó�
fus. 53. Ökölvívó volt. 54. Test�

vér gyereknyelven (ford.). 55. 

Grófság Angliában. 57. Csont 
németül. 58. Olasz férfinév. 60. 
Székesegyház. 61. Király fran �
ciául. 63. Jó állapotú.

— Bánhidi —

Beküldendő: vízsz. 1., 19., 66. 
és függ. 1., 2., 10., 44.

Beküldési határidő: decem�
ber 10.

Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: . . .  Akkor zizegtek 

halkan Búcsút a sárgult, hulló 

levelek.

Könyvet nyertek: Farkas Jó�
zseféé (Szarvas); Péntek Jó�
zsef né (Tokod Altáró); Szabó 
Józsefné (Budapest); Szabó 

Károlyné (Mór).

Durkó Gábor rajza

ígéretes technikai újdonságok
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